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INTRODUCCIÓ 

Benvolgudes entitats, un cop més des de la Federació us presentem una proposta 
d’activitats per als vostres casals d’estiu, les quals són subvencionades amb un 
mínim de 100€. Aquesta subvenció prové del Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social, a partir de l’assignació tributària del 0.7 de l’IRPF.  

Per facilitar la lectura i la cerca d’activitats, aquestes estan distribuïdes en ordre 

alfabètic i a més us hem adjuntat a l’inici: 

 Quadre amb l’índex i el resum de les característiques de cada activitat. 

 Taula on ubiquem cada activitat a la comarca on es realitza. 

 Taula orientativa de preus d’autocar, per si en necessiteu 

Per altra banda, tindreu marcades les novetats de la següent manera:  

 

Al costat del títol: Nou proveïdor col·laborador 

 

Al costat d’una activitat: proveïdor que ha col·laborat anteriorment, 
però l’activitat que proposen és nova, o fa una nova oferta. 

 

Al final de la fitxa: Atenció!!! Bones condicions: oferta especial per 

Federació, extra gratuït, preu mes baix o igual a l’estiu passat,.... 

 

I finalment, per a una millor identificació de les activitats hem aplicat una 

simbologia  que permet saber les característiques de cada opció amb una ullada 
ràpida. 

Llegenda: 

 
Petits 

 
Educativa 

 
Entorn adaptat 

 
Mitjans 

 
Esportiva 

 
Activitat d’aigua 

 
Joves 

 
Lúdica 

 
Transport públic 

 

Amb 
Discapacitat  

Valor afegit 
 

Àrea de pícnic 
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INDEX I RESUM CARACTERISTIQUES  

Aquesta taula resumeix les diferents activitats d’aquest any per als Casals, així amb un ràpid cop d’ull 
podreu veure les característiques principals. S’ha marcat a cada activitat els grups als que va dirigida 
prioritàriament, la tipologia i els extres. 

 
             

1.Activitats de Natura amb l’equip 

d’educació ambiental de Fundesplai 
● ●  ● ● ●   ● ● ● ● 

2. Activitats de natura amb l’equip 

d’educació ambiental de Coop Ortiga 
● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● 

3. Agrupació Astronòmica Sabadell ● ● ● ● ●  ● ● ●  ●  

4. Aqualeón ● ● ● ● ● ● ● ●    ● 

5. Aquàrium de Barcelona ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● 

6. ARTRA ● ● ● ● ●  ● ●     

7. Bosc vertical: Aventura als arbres ● ● ●   ● ●  ●  ● ● 

8. Bosc vertical: Descalçat al bosc ● ●  ●  ● ●    ● ● 

9. Caixafòrum ● ●  ● ●  ● ● ●  ● ● 

10. Castell de Gelida ● ●   ●  ● ●   ● ● 

11. Circuit De maquetes i d’aventures-  

Catalunya en miniatura 
● ● ● ● ● ● ● ●    ● 

12. Citilab  ● ● ● ●   ● ●  ● ● 

13. Cosmocaixa ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● 

14. Cram ● ● ● ● ●   ● ●  ● ● 

15. Granja Aventura Park ● ● ● ● ● ● ● ●    ● 

16 Illa Fantasia ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● 

17. KAPLA, taller de construccions ● ● ● ● ●  ● ●     

18. Ludoteca Esplai Bellvitge ●      ● ● ●  ● ● 

19. Ludoteca Espai Infantil La Gresca ●      ● ● ●  ● ● 

20. Ludoteca Esplai Pubilla Casas-Can V  ●      ● ● ●  ● ● 

21. Ludoteca Esplai El Tricicle ●      ● ● ●  ● ● 

22. Marineland ● ● ● ●  ● ● ● ● ●  ● 

23. Masia de Can Juliana ● ● ● ●  ● ● ● ●   ● 

24. Museu de la Xocolata ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● 

25. Museu Torre Balldovina ● ● ● ● ●   ● ●  ● ● 

26. Parc arqueològic Mines de Gavà ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● 

27. Parc de Vallparadís ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

28. Parc natural de Montserrat ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● 

29. Parc natural de Sant Llorenç ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● 

30. Poble Espanyol ● ●  ● ●  ● ● ●  ● ● 

31. Tibidabo ● ● ● ●   ● ● ●  ● ● 

32. Zoo de Barcelona ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● 
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TAULA RESUM TERRITORIS  

Tot i que les activitats estan pensades per a què siguin aprofitables per totes les entitats, 

per a facilitar l’elecció de les mateixes, us presentem una taula resum on marquem la seva 

idoneïtat per a cada Unitat Territorial segons la seva ubicació geogràfica. 
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1. Activitats de Natura amb l’equip d’educació 
ambiental de fundesplai 

      

2. Activitats de Natura amb l’equip d’educació 
ambiental de la Cooperativa l’Ortiga 

      

3. Agrupació astronòmica Sabadell       

4. Aqualeón       

5. Aquàrium de Barcelona       

6. ARTRA       

7. Bosc Vertical. Aventura als arbres       

8. Bosc Vertical. Descalçat al Bosc       

9. Caixafòrum       

10. Castell de Gelida       

11. Circuit De maquetes i d’aventures-  
Catalunya en miniatura 

      

12. Citilab       

13. Cosmocaixa       

14. Cram       

15. Granja Aventura Park       

16 Illa Fantasia       

17. KAPLA, taller de construccions       

18. Ludoteca Esplai Bellvitge       

19. Ludoteca Espai Infantil La Gresca       

20. Ludoteca Esplai Pubilla Casas-Can V        

21. Ludoteca Esplai El Tricicle       

22. Marineland       

23. Masia de Can Juliana       

24. Museu de la Xocolata       

25. Museu Torre Balldovina       

26. Parc arqueològic Mines de Gavà       

27. Parc de Vallparadís       

28. Parc natural de Montserrat       

29. Parc natural de Sant Llorenç       

30. Poble Espanyol       

31. Tibidabo       

32. Zoo de Barcelona       
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TAULA DE QUILOMETRATGES 
 

Amb la voluntat d’ajudar-vos a calcular la despesa del transport a sumar al cost de les 

activitats en el cas que decidiu de llogar un autocar, us passem la següent taula.  

Els preus són només orientatius, calculats per gentilesa d’autocars Bardet i l’ACCC. Aquests 

inclouen IVA i estan ajustats al lloguer d’un autocar de 54 places, de 9:00 a 18:00 hores. 

Les distàncies es computen per zones (A, B i C), comprenent cada una les següents 

poblacions: 

 

ZONA A ZONA B ZONA C 

Barcelona 

Castelldefels 

Cornellà del Llobregat 

El Prat del Llobregat 

Esplugues del Llobregat 

Gavà 

L’Hospitalet del Llobregat 

Sant Boi del Llobregat 

Sant Andreu de la Barca 

Sant Joan Despí 

Castellar del Vallès 

Cerdanyola del Vallès 

Martorell 

Montmeló 

Polinyà 

Ripollet 

Sabadell 

Terrassa 

Gelida 

Masquefa 

Mataró 

Premià de Mar 

 

S’han pres les poblacions amb els punts de sortida més probables i els destins de les 

diferents activitats. En el cas que la vostra població no es trobi a la llista, orienteu-vos amb 

la més propera. 

El preu per al desplaçament de zona a zona queda estipulat segons la següent taula (agafeu 

les files com a punt de sortida i les columnes com el destí): 

 

 ZONA A ZONA B ZONA C 

ZONA A 532,88 € 555,20 € 622 € 

ZONA B 555,20€ 532,88€ 595,50 € 

ZONA C 570 € 607,75 € 585,15 € 

 

Esperem que aquesta informació us resulti útil per al càlcul de la despesa en el transport. 
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1 ACTIVITATS DE NATURA AMB L’EQUIP 
D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE 
FUNDESPLAI  

A Centre Esplai, ben a prop del Parc Natural del Delta del Llobregat, els companys  i 

companyes de l’Equip d’Educació Ambiental de Fundesplai organitzen, com cada any, 

activitats de Natura per a totes les edats, per a descobrir el Delta, els seus espais i la seva 

riquesa natural, tot des del marc del respecte al medi ambient i la seva conservació. Tallers 

i excursions que ompliran tot el dia d’activitats. 

També us oferim una proposta d’excursions i descobertes amb fàcil accés en transport 

públic. 

 

Adreça: c/ Riu Anoia 42-54, 08820 el Prat del Llobregat. 

Pàgina web: www.fundesplai.org 

Tipus d’activitat: educativa i esportiva. 

Grup d’edat: entre 3 i 12 anys. 

Preu base: 8€ infant. Sortida de tot el 

dia.  

Modalitat de reserva: a través de 

Federació. 

Observacions: Es pot aportar servei de pícnic a petició 

de l’esplai (no inclòs en el preu). Sigui com sigui, arreu 

es disposa d’àrea per a fer pícnic. El número mínim per 

a la reserva és de 15 infants (en cas de no arribar al 

mínim, es pot fer la reserva però es cobra el preu 

corresponent a 15 infants). Els monitors i monitores 

entren gratuïtament.  

Com arribar a Centre Esplai: us podeu apropar a 

Centre Esplai en Metro Línia 9 Sud, parada Parc Nou,  

amb el bus (65 i 165) que surten des de Barcelona (pl. 

Espanya) o amb la Renfe. Des de l’estació de tren teniu 

l’opció de venir a peu (una mitja hora), agafar el metro 

L9, o agafar un autobús: L10, PR1, PR2 i PR3. Per a més 

informació sobre transports visiteu www.tmb.net. 

http://www.fundesplai.org/
http://www.tmb.net/
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1. Activitats a Centre Esplai i descoberta del Delta del LLobregat 

 

Nom de l'activitat Aigua ve, aigua va! 

Descripció Als jardins de Centre Esplai els infants jugaran i faran tallers 

per a descobrir les propietats de l’aigua, el seu cicle i l’estalvi 

i depuració de la mateixa.  

També coneixeran el fartet (peix endèmic del Delta), i la 

gambúsia.  

Es pot completar l’activitat amb una estona de piscina. 

Lloc Centre Esplai 

Edats De 3 a 8 anys. 

Horari L’activitat ocupa tot el dia. 

Màx./min. participants Mínim grups de 15 persones. 

Preu 8€/infant. 

Observacions Cal que els infants duguin roba adequada per a una excursió, 

gorra, crema solar, motxilla petita, el dinar i cantimplora. 

 

Nom de l'activitat Coneguem el Parc Nou!  

Descripció Sortida de descoberta pel Parc Nou proper a Centre esplai, 

on els infants es converteixen en petits naturalistes per 

conèixer la vegetació, els ocells, els invertebrats, el paper 

ambiental dels parcs de l’entorn urbà...  

Es pot completar l’activitat amb una estona de piscina. 

Lloc Parc Nou (El Prat de Llobregat)  

Edats De 3 a 8 anys. 

Horari L’activitat ocupa tot el dia. 

Màx./min. participants Mínim grups de 15 infants. 

Preu 8€/infant. 

Observacions Cal que els infants duguin roba adequada per a una excursió, 

gorra, crema solar, motxilla petita, el dinar i cantimplora. 

Atenció a la diversitat Activitat adaptada per a persones amb mobilitat reduïda i 

per a persones amb discapacitat psíquica 

 

Nom de l'activitat Els ocells de les reserves del Delta i la platja del Prat 

Descripció Excursió per la platja del Prat i als Espais Naturals del Delta: 

l’estany de les Filipines i del Remolar (en el cas dels més 

menuts) o de Cal Lluquer, llacuna de Cal Tet i pineda i platja 

per a l’observació de les aus. A la platja tindran una estona 

d’esbarjo. 

Edats A partir de 6 anys. 

Horari L’activitat ocupa tot el dia. 

Lloc El Delta i la Platja del Prat  

Màx./min. participants Mínim grups de 15 persones. 

Preu 8€/infant 

Observacions Cal que els infants duguin roba i calçat adequat, gorra, 

crema solar, loció antimosquits, motxilla petita, el dinar i 

cantimplora. Banyador i tovallola opcionals. És necessari 

fer reserva d’autocar. 

Atenció a la diversitat Activitat adaptada per a persones amb mobilitat reduïda i 

per a persones amb discapacitat psíquica 
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2. Activitats i excursions de descoberta de l’entorn 

 

Nom de l'activitat Landart! La natura t’inspira  

Descripció Sortida de descoberta d’un parc metropolità o espai natural 

a escollir, on els infants faran una descoberta de l’entorn 

proper alhora que creen obres d’art efímeres amb elements 

naturals. 

Lloc Parc metropolità o proper a l’esplai  

Edats De 3 a 12 anys. 

Horari De matí fins l’hora de dinar. 

Màx./min. participants Mínim grups de 15 infants. 

Preu 8€/infant. 

Observacions Cal que els infants duguin roba adequada per a una excursió, 

gorra, crema solar, motxilla petita, el dinar i cantimplora. 

Atenció a la diversitat Activitat adaptada per a persones amb mobilitat reduïda i 

per a persones amb discapacitat psíquica 

 

Nom de l'activitat Biomimètica: busquem solucions en la natura! 

Descripció Sortida de descoberta d’un parc metropolità o espai natural 

a escollir, on els infants coneixeran quines adaptacions 

presenten la vegetació i fauna autòctona per a buscar 

solucions als problemes del dia a dia.  

Lloc Parc metropolità o proper a l’esplai  

Edats De 8 a 16 anys. 

Horari De matí fins l’hora de dinar. 

Màx./min. participants Mínim grups de 15 infants. 

Preu 8€/infant. 

Observacions Cal que els infants duguin roba adequada per a una excursió, 

gorra, crema solar, motxilla petita, el dinar i cantimplora. 

Atenció a la diversitat Activitat adaptada per a persones amb mobilitat reduïda i 

per a persones amb discapacitat psíquica 

 

 

Nom de l'activitat Els secrets amagats del parc  

Descripció Sortida de descoberta d’un parc metropolità o un parc proper 

a l’esplai, on els infants coneixeran els secrets de la fauna i 

flora que amaga el parc a través dels diferents sentits (tacte, 

olfacte, oïda...) 

Lloc Parc metropolità o proper a l’esplai  

Edats De 3 a 8 anys. 

Horari De matí fins l’hora de dinar. 

Màx./min. participants Mínim grups de 15 infants. 

Preu 8€/infant. 

Observacions Cal que els infants duguin roba adequada per a una excursió, 

gorra, crema solar, motxilla petita, el dinar i cantimplora. 

Atenció a la diversitat Activitat adaptada per a persones amb mobilitat reduïda i 

per a persones amb discapacitat psíquica 
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Nom de l'activitat El cim de Sant Jeroni (la Muntanya de Montserrat) 

Descripció Excursió fins al cim de Sant Jeroni des del Monestir de 

Montserrat, on es pot arribar en transport públic. Farem un 

itinerari circular que ens permetrà conèixer els elements més 

emblemàtics de la muntanya de Montserrat: la seva 

formació, les seves llegendes, vegetació i formes de pedra 

espectaculars.  

Edats A partir de 8 anys. 

Lloc Montserrat 

Horari L’activitat ocupa tot el dia. 

Màx./min. participants Mínim grups de 15 persones. 

Preu 8€/infant 

Observacions Cal que els infants duguin roba adequada per a una excursió, 

gorra, crema solar, motxilla petita, el dinar i cantimplora. 

Atenció a la diversitat Activitat no adaptada a persones amb mobilitat reduïda ni 

per a persones amb discapacitat psíquica 

 
 
 

Nom de l'activitat Excursió a Collserola 

Descripció Descoberta del Parc Natural de Collserola, ja sigui al pantà 

de Vallvidrera o seguint l’Itinerari de la Font de la Budellera, 

per a conèixer de primera mà les adaptacions de la fauna i 

flora al clima Mediterrani. Accés amb transport públic.  

Edats A partir de 6 anys. 

Lloc Montserrat 

Horari L’activitat ocupa tot el dia. 

Màx./min. participants Mínim grups de 15 persones. 

Preu 8€/infant 

Observacions Cal que els infants duguin roba adequada per a una excursió, 

gorra, crema solar, motxilla petita, el dinar i cantimplora. 

Atenció a la diversitat Activitat adaptada per a persones amb discapacitat psíquica 

  

  Preu més baix que l’estiu 2016 
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2 ACTIVITATS DE NATURA AMB 
L’EQUIP D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE 
LA COOPERATIVA ORTIGA 

A la Finca Agroecològica de Can Monmany, situada dins el límit 

del Parc de Collserola, els educadors i educadores de la cooperativa Ortiga organitzen, des 

de fa uns estius, activitats i tallers sobre l’agroecologia i l’alimentació sostenible per a totes 

les edats. En aquestes activitats es fan servir jocs creatius de cooperació, de rol, 

d’investigació, simbòlics, sensorials i de construcció. Tenim una proposta d’activitats però 

aquesta es pot adaptar fàcilment a les necessitats del grup d’infants ja que per nosaltres 

el més important és treballar per mantenir viva la cultura pagesa i treballar per a una 

alimentació sostenible a l’abast de tothom. 

Disposem d’un espai de lleure on es poden quedar els grups a dinar i un lloc d’ombra i 

accés a l’aigua potable. 

 

 

Adreça: Av Can Monmany 100, Valldoreix (Sant Cugat del Vallès) 

Pàgina web: www.lortiga.cat 

Tipus d’activitat: educativa. 

Grup d’edat: Les propostes estan dirigides 

a tres grups d’edats: 

o Grup petit: de 3 a 5 anys 

o Grup mitjà: de 6 a 9 anys 

o Grup gran: de 10 a 15 anys 

Preu base: El preu és en funció del nombre 

d’infants totals: 

 Fins a 15 infants  De 16 a 30 infants De 31 a 45 infants De 46 a 60 infants 

130€ 230€ 340€ 420€ 

Modalitat de reserva: a través de Federació. 

Observacions: Disposem d’espai de pícnic, un poliklin i accés a l’aigua potable. Al mateix 

temps, l’accés a la finca està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. La piscina 

municipal de Valldoreix (C. Brollador s/n) es troba a 10min caminant des de la masia de 

Can Monmany. 

Acceptem grups de com a mínim 15 infants i com a màxim 60. Totes les propostes estan 

obertes a l'adaptació i les peticions específiques de cada grup. Realitzem activitats del casal 

durant els mesos de juny, juliol i setembre. 

  

http://www.lortiga.cat/
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Com arribar: 

 SI VENS AMB TRANSPORT PÚBLIC: 

FFCC (Ferrocarrils de la Generalitat), estació de Valldoreix, agafar l’autobús número 1 

(surten cada hora a 00.15h i a 00.45h, excepte dissabtes, diumenges i agost que surten 

cada hora en punt). Baixar a la parada Pl. Joan Gassó, al final de l’avinguda Can Monmany, 

caminant 5 minuts per l’avinguda de plataners, arribes a la finca. 

Per a més informació sobre transport visiteu www.fgc.cat 

 SI VENS AMB AUTOCAR O AMB COTXE 

Des de l’AP-7 en sentit nord (Girona) Circular pel Lateral B-30 Sortida pel lateral: 

Rubí, Mira-Sol, Molins de Rei i C-1413m. 

Allà es trobarà una rotonda. Cal agafar la primera sortida 

a la dreta (indica Can Domènech), un camí asfaltat. Un 

cop al camí de la Salut, a la primera bifurcació, escollir la 

de la esquerra, seguir pel camí, es passa un petit pont i 

es continua sense deixar el camí de la Salut. En la propera 

bifurcació triar la de la dreta, que acaba a la Plaça Joan 

Gassó. Allà es gira a la dreta per agafar un camí de terra 

que ens portarà a Can Monmany. 

Abans es troben uns espais on poder aparcar el cotxe, 

però no l’autocar, i continuar a peu fins l’espai agrari de 

Can Monmany. Si es ve amb autocar aquest haurà de parar a la plaça Joan Gassó però 

després no podrà estacionar-hi ja que no hi ha prou espai. 

Des de l’AP-7 en sentit sud (Tarragona) sortida pel lateral: Rubí, Mira-Sol (passat 

l’Hospital General). 

Un cop fora de l’autopista es va a parar a una rotonda on 

cal agafar la quarta sortida direcció AP-7 Girona, passar per 

sota de l’autopista i es va a parar a una altra rotonda que 

s’ha d’agafar la segona sortida (camí forestal, Can 

Domènech), camí asfaltat. Un cop al camí de la Salut, a la 

primera bifurcació, escollir la de la esquerra, seguir pel 

camí, es passa un petit pont i es continua sense deixar el 

camí de la Salut. En la propera bifurcació triar la de la dreta, 

que acaba a la Plaça Joan Gassó. Allà es gira a la dreta per 

agafar un camí de terra que ens portarà a Can Monmany. 

Abans es troben uns espais on poder aparcar el cotxe, però 

no l’autocar, i continuar a peu fins l’espai agrari de Can Monmany. Si es ve amb autocar 

aquest haurà de parar a la plaça Joan Gassó però després no podrà estacionar-hi ja que 

no hi ha prou espai. 

Enllaç de la ubicació de la plaça Joan Gassó: 
 

https://www.google.com/maps/place/Plaça+Joan+Gassó,+08197+Valldoreix,+Barcelona/@41.4538881,2.03257
17,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a490fa044e05ef:0xe8ce28553e9e828c!8m2!3d41.4538881!4d2.0325
717 

  

http://www.tmb.net/
https://www.google.com/maps/place/Plaça+Joan+Gassó,+08197+Valldoreix,+Barcelona/@41.4538881,2.0325717,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a490fa044e05ef:0xe8ce28553e9e828c!8m2!3d41.4538881!4d2.0325717
https://www.google.com/maps/place/Plaça+Joan+Gassó,+08197+Valldoreix,+Barcelona/@41.4538881,2.0325717,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a490fa044e05ef:0xe8ce28553e9e828c!8m2!3d41.4538881!4d2.0325717
https://www.google.com/maps/place/Plaça+Joan+Gassó,+08197+Valldoreix,+Barcelona/@41.4538881,2.0325717,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a490fa044e05ef:0xe8ce28553e9e828c!8m2!3d41.4538881!4d2.0325717
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Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat L’hort és un món en petit 

Descripció En aquesta activitat el grup tindrà la oportunitat de conèixer 

des del joc i des de la seva pròpia experiència com és un hort 

i les feines que s’hi fan, així com tots els éssers vius que hi 

conviuen. 

Lloc Masia de Can Monmany (Valldoreix). 

Edats De 3 a 5 anys. 

Horari Des del matí fins a la hora de dinar. 

Màx./min. participants Mínim grups de 15 infants i màxim de 60. 

Preu Mirar taula preu base. 

Observacions Cal que els infants duguin roba adequada per a una excursió, 

gorra, crema solar, esmorzar i cantimplora. 

 

Nom de l'activitat L’hort amb els 5 sentits 

Descripció Aquest taller és una experimentació i descoberta de les 

hortalisses i fruites utilitzant els sentits i la creativitat. 

Adaptem l’activitat amb els tres racons que es prefereixin: 

- Pintar mandales amb tints naturals 

- Preparar sucs de fruites i verdures de temporada 

- Experimentar amb un toca-toca d’hortalisses 

- Crear bombes de llavors 

- Experimentar algunes de les feines bàsiques de l'hort 

Lloc Masia de Can Monmany (Valldoreix). 

Edats De 3 a 5 anys. 

Horari Des del matí fins a la hora de dinar. 

Màx./min. participants Mínim grups de 15 infants i màxim de 60. 

Preu Mirar taula preu base. 

Observacions Cal que els infants duguin roba adequada per a una excursió, 

gorra, crema solar, esmorzar i cantimplora. 

 

Nom de l'activitat Som pagesos i pageses 

Descripció Es faran pagesos i pageses per un dia! A Can Monmany  

descobriran un espai agrari inigualable des de l'experiència 

de viure un dia amb nosaltres. A l'estiu als horts hi ha molta 

feina i necessitarem que ens ajudin, per això proposem  

diversos racons a escollir: 

- Control de plantes adventícies als horts de producció 

- Fertilització horts de cultiu 

- Encoixinament de l’hort 

- Collita d’hortalisses de temporada 

- Manteniment de marges d’aromàtiques 

- Ruta per conèixer la finca i el projecte de la cooperativa 

Lloc Masia de Can Monmany (Valldoreix). 

Edats De 6 a 9 anys. 

Horari Des del matí fins a la hora de dinar. 

Màx./min. participants Mínim grups de 15 infants i màxim de 60. 

Preu Mirar taula preu base. 

Observacions Cal que els infants duguin roba adequada per a una excursió, 

gorra, crema solar, esmorzar i cantimplora. 

 

  



Activitats d’Estiu 2020 
 

14 
 

 

Nom de l'activitat Fem pa i altres pans d’arreu del món 

Descripció Aquest és un taller de cuina en que treballarem al voltant del 

cicle de producció dels cereals així com també dels seus 

orígens i usos culinaris. Hi ha la possibilitat de fer una 

activitat del cicle dels cereals a la finca en primer lloc i 

després realitzar el taller de pa al centre del propi casal. 

Lloc Masia de Can Monmany (Valldoreix). 

Edats De 6 a 9 anys. 

Horari Des del matí fins a la hora de dinar. 

Màx./min. participants Mínim grups de 15 infants i màxim de 60. 

Preu Mirar taula preu base. 

Observacions Cal que els infants duguin roba adequada per a una excursió, 

gorra, crema solar, esmorzar i cantimplora. 

 
Nom de l'activitat Elaborem amanides de temporada! 

Descripció En aquesta activitat es dinamitzarà un concurs d'amanides 

que anirà des de la selecció i la collita de productes fins a la 

creació i degustació d'un plat ben fresc i saludable. Preparar 

un plat per a tot el grup amb uns productes acabats de collir, 

no només és una tasca cooperativa sinó que a més potencia 

l'alimentació sana i la descoberta d'alguns productes 

desconeguts pels nens i nenes. 

Lloc Masia de Can Monmany (Valldoreix). 

Edats De 6 a 9 anys. 

Horari Des del matí fins a la hora de dinar. 

Màx./min. participants Mínim grups de 15 infants i màxim de 60. 

Preu Mirar taula preu base. 

Observacions Cal que els infants duguin roba adequada per a una excursió, 

gorra, crema solar, esmorzar i cantimplora. 

 

Nom de l'activitat Fem de pagès per un dia 

Descripció Aquesta és una activitat de descoberta d’un espai agrari 

ecològic amb una grandíssima diversitat biològica a través 

d’una visita i una gimcana. Durant el matí es realitzaran 

també tasques pròpies de la època de l’any i es coneixeran 

les eines més adients per a realitzar-les. Proposem diversos 

racons a escollir: 

- Control de plantes adventícies als horts de producció 

- Fertilització horts de cultiu 

- Encoixinament de l’hort 

- Collita d’hortalisses de temporada 

- Manteniment de marges d’aromàtiques 

- Ruta per conèixer la finca i el projecte de la cooperativa 

Lloc Masia de Can Monmany (Valldoreix). 

Edats De 10 a 15 anys. 

Horari Des del matí fins a la hora de dinar. 

Màx./min. participants Mínim grups de 15 infants i màxim de 60. 

Preu Mirar taula preu base. 

Observacions Cal que els infants duguin roba adequada per a una excursió, 

gorra, crema solar, esmorzar i cantimplora. 
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Nom de l'activitat La paella 

Descripció Aquesta activitat simula una botiga on hi hauran exposats 

diversos ingredients d'una paella convencional procedents de 

diferents formes de producció (ecològica i convencional). La 

dinàmica consisteix en simular una compra partint d'un 

pressupost inicial determinat tot tenint en compte els criteris 

i decisions de tots els integrants del grup. Després de 

preparar les diferents paelles, mitjançant una dinàmica, 

treuran conclusions sobre les implicacions de cada model 

productiu, origen i forma de venta per a cada producte. 

Lloc Masia de Can Monmany (Valldoreix). 

Edats De 10 a 15 anys. 

Horari Des del matí fins a la hora de dinar. 

Màx./min. participants Mínim grups de 15 infants i màxim de 60. 

Preu Mirar taula preu base. 

Observacions Cal que els infants duguin roba adequada per a una excursió, 

gorra, crema solar, esmorzar i cantimplora. 

 
Nom de l'activitat Viatgem en el temps 

Descripció A través d’aquesta activitat investigaran tres èpoques 

històriques ben importants en la història agrícola del país 

profunditzant així en la producció d’autosuficiència, la 

producció industrialitzada d’aliments i la producció 

agroecològica. 

Lloc Masia de Can Monmany (Valldoreix). 

Edats De 10 a 15 anys. 

Horari Des del matí fins a la hora de dinar. 

Màx./min. participants Mínim grups de 15 infants i màxim de 60. 

Preu Mirar taula preu base. 

Observacions Cal que els infants duguin roba adequada per a una excursió, 

gorra, crema solar, esmorzar i cantimplora. 

 
Nom de l'activitat Excursió al Puigmadrona 

Descripció Els nens i nenes es dividiran en sis grups d’experts per 

investigar l’entorn de Collserola tot realitzant excursió 

dinamitzada fins el cim del Puig Madrona (341m). Durant el 

recorregut es realitzaran alguns jocs i dinàmiques per a 

conèixer els entorns naturals de la Serra de Collserola i 

l’ermita de la Salut. 
Lloc Masia de Can Monmany (Valldoreix). 

Edats De 10 a 15 anys. 

Horari Des del matí fins a la hora de dinar. 

Màx./min. participants Mínim grups de 15 infants i màxim de 60. 

Preu Mirar taula preu base. 

Observacions Cal que els infants duguin roba adequada per a una excursió, 

gorra, crema solar, esmorzar i cantimplora. 
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3. AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA SABADELL  

L’AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA DE SABADELL som una associació dedicada 
a la divulgació de l’astronomia fundada l’any 1960. Ens trobem en un 

indret privilegiat, al mig del Parc Catalunya de Sabadell, on hi tenim un observatori 

astronòmic amb grans telescopis.  Fem sessions d’astronomia per a tot tipus de grups: 

escolars, esplais, AMPAS, adults. En aquestes sessions us farem una explicació del Sistema 

Solar amb imatges i vídeos, visitareu un observatori astronòmic i observareu el Sol amb 

els nostres telescopis. 

 

Adreça: c/ Prat de la Riba s/n, 08208 Sabadell. 

Pàgina web: www.astrosabadell.cat 

Tipus d’activitat: lúdic-educativa. 

Grup d’edat: per a totes les edats. 

Preu base: 125€ per grup (màxim 20 

persones per grup). 

Modalitat de reserva: a través de 

Federació. 

Observacions: Els monitors entren 

gratis. Gran part de les instal·lacions 

estan adaptades, excepte l’observatori. 

En cas que vingui algú amb 

discapacitat traiem telescopis portàtils fora l’edifici.   

Com arribar:  

FFCC GENERALITAT: Línia S2 "Creu Alta".  

Uns 10 minuts a peu. 

 

Rodalies RENFE: Estació "Sabadell Nord". 

Uns 20 minuts a peu.  

En el cas de triar el transport privat, hi ha 

pàrquing gratuït. 

Valor afegit: la infraestructura del parc permet 

estar-s’hi tot el dia. A uns 100 mts, sense sortir 

del parc hi ha unes grans instal·lacions lúdiques. 
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Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Visita i observació del Sol 

Descripció Fem sessions d’astronomia per a tot tipus de grups: 

escolars, esplais, AMPAS, adults. En aquestes sessions us 

farem una explicació del Sistema Solar amb imatges i vídeos, 

visitareu un observatori astronòmic i observareu el Sol amb 

els nostres telescopis. 

Edats Per a totes les edats. 

Horari De 10:00 a 13:00 hores (el mes de juny i juliol). Altres dates 

demaneu informació. 

Màx./min. participants Màxim 40 persones 

Preu 125€ grup. (persones màximes per grup 20) 

Observacions Durada aproximada una hora i mitja o dues depenent del 

número de grups. 

 

 

 

 Mateix preu des de 2016!!!! 
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4 AQUALEÓN  

Ubicat a Albinyana a la Costa Daurada, el parc Aqualeon és en 

l’actualitat un parc aquàtic en plena natura. Aquest fet juntament 

amb la seva privilegiada ubicació fa que sigui un lloc ideal pels 

infants. Una oportunitat ben rebuda per tots els nens i nenes per quan arriba la calor de 

l’estiu: passar un dia d’esbarjo gastant energia pels tobogans, piscines i altres estructures 

per a no parar. 

 

Adreça: Finca les Basses s/n, 43716, Albinyana - Tarragona. 

Pàgina web: www.aqualeon.es 

Tipus d’activitat: Lúdica 

Grup d’edat: per totes les edats. 

Preu base:  El preu és de 

10,75€/infant per als infants menors 

d’11 anys i 13,75€ per als nois i noies 

majors d’11 anys. 1 monitor cada 10 

infants es gratuït. La resta de monitors 

es a 15,25€ 

Modalitat de reserva: a través de Federació. 

Observacions: Els monitors entren gratis en una ràtio 1:10 (Cada monitor que sobrepassi 

aquesta ràtio, haurà de pagar 15,25€).  

Com arribar: degut a la seva ubicació, és indispensable anar-hi en transport particular, o 

en autocar (consultar pàgina web). S’hi pot accedir per l’autopista AP7, sortida 31 pel 

Vendrell, continuant per la C-51 direcció a Valls fins a trobar les indicacions d’Albinyana i 

Aqualeon. També per l’autopista AP2, sortida 12 en direcció a la Bisbal del Penedès i per 

la C-51 fins a Albinyana, on trobareu les indicacions del parc. 

Valor afegit: el parc aquàtic en sí ja és una visita de tot el dia. Igualment, si voleu, podeu 

anar a visitar el poble del costat anomenat Albinyana. 

  

http://www.aqualeon.es/
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Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat 
Visita lliure  Aqualeon 

Descripció Parc aquàtic 

Edats Per a totes les edats 

Horari Horaris Obertura parc:  

 Del dia 15/06 – 14/07 de 11:00 a 18:00 

 Del dia 15/07 – 25/08 de 10:30 a 18:30 

 Del dia 25/08 – 01/09 de 11:00 a 18:00. 
 

Màx./min. participants 
Sense límit 

Preu Menors d’11 anys: 10,75€/infant 

Majors d’11 anys: 13,75€/infant 

15,25€ acompanyants adults (1/10 gratuït) 

Observacions Durada aproximada de la visita és de tot el dia. 

Activitat adaptable per a persones amb discapacitat  psíquica 

(consultar). 
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5 L’AQUÀRIUM DE BARCELONA  

L’Aquàrium de Barcelona és el centre marí lúdic i educatiu més 

important del món en temàtica mediterrània. Un conjunt de 66 

aquaris, 11.000 exemplars de 450 espècies diferents, un túnel 

submarí de 80 metres, sis milions de litres d’aigua i un immens Oceanari, únic a Europa, 

fan d’aquest centre un espectacle únic i una referència d’oci. 

 

 

Adreça: Moll d'Espanya del Port Vell, s/n 

- 08039 BARCELONA 

Pàgina web: www.aquariumbcn.com 

Tipus d’activitat: Lúdico-educativa. 

Grup d’edat: per totes les edats.  

Preu base:  entre 9,10€/infant a 

10,70€/infant en funció de l’activitat. 

Modalitat de reserva: a través de la 

Federació. 

Observacions: el recinte és adaptat a persones amb mobilitat reduïda. Els monitors i 

monitores entren gratis en una ràtio 2:10 per a nens de 1 a 5 anys, i 2:25 o 3:33 o 4:50 

per a nens a partir de 6 anys. Les activitats només s’ofereixen de dilluns a divendres, 

excepte la visita lliure que s’ofereix durant tot l’any. 

Com arribar: es recomana apropar-

se al Port Vell amb una passejada ja 

sigui des de les Rambles (L3, 

Drassanes) o des del passeig Joan de 

Borbó (L4, Barceloneta). Els busos 

més propers són els: D20, H14, V15, 

V17 o el bus turístic la Ruta Vermella 

(para Port Vell) o be el Barcelona City 

Tours Ruta Est (para Port Vell). 

Valor afegit: ens trobem en una zona 

de confluència de diferents parts de la 

ciutat. Després de la visita a 

L’Aquàrium, podeu aprofitar per fer un 

volt i veure el port i els vaixells, 

passejar pel Born i les Rambles, o 

quedar-vos a dinar als jardins de vora 

el Moll de la Fusta. 
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Activitats ofertades: 

 

Nom de 

l'activitat 
VISITA LLIURE AQUARIUM 

Descripció 

Submergiu-vos a L’Aquàrium de Barcelona i visiteu els aquaris 

mediterranis i tropicals; l’oceanari i l’exposició interactiva EXPLORA! i 

PLANETA AQUA: l’altra cara de la Terra.  

I si voleu venir ben preparats, consulteu la guia del nostre web. 

Edats Per a tots els grups d’edat. 

Horari 

OBERT TOS ELS DIES DE L’ANY. 

 
HORARI D’OBERTURA: Cada dia 10.00h 

HORARI DE TANCAMENT: 

 De dilluns a divendres: 19.30h(1) – 20.00h(2) 
 Caps de setmana i festius: 20.00h(1) – 20.30h(2) 
 Tot juny, juliol, agost i setembre: 21.00h 
 Vacances de Setmana Santa (del 13 al 22 d’abril): 21.00h 
 Vacances de Nadal (Del 14 de desembre al 7 de gener de 

2020): 20.00h 

(1) Gener, febrer, març, novembre i desembre 
(2) Abril, maig i octubre 

* Taquilles i accessos oberts fins una hora abans. 

* Horaris subjectes a modificacions. 

Màx./min. 

participants 
Sense límit. 

Preu 9,10 €/infant. 

Observacions 

I si resoleu el divertit joc de pistes de L’Aquàrium de Barcelona, 

descobrireu moltes de les curiositats que s’amaguen al fons del mar. 

Podeu recollir-lo al taulell d’informació  o baixar-lo del nostre web. 

Durada: 60 a 90 minuts. 

 

  

https://www.aquariumbcn.com/ca/educacio/recursos-educatius/
https://www.aquariumbcn.com/ca/activitats/jocs-i-recursos/
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Nom activitat MULLA’T EL MAR T’ESPERA  

Descripció 

 

En Màrius no té gaire clar què és ser un bon pescador: llença de tot i 

més al mar, pesca peixos ben menuts i sembla que res no li importa. 

Tot canviarà però, quan un dia, el mar, d’allò més empipat, se 

l’empassarà  per donar-li una nova oportunitat, fent-lo viure mil i una 

aventures submarines en un món màgic totalment nou. 

Així doncs, amb l’ajuda dels nens i les nenes, intentarà posar remei a 

tot el que no ha fet del tot bé. Creieu que ho aconseguirà? 

Edats De 3 a 8 anys. 

Horari 

Calendari: del 25 de juny al 26 de juliol de 2019 (de dilluns a 

divendres). 

Horari de la activitat: 11h. 

Màx./min.  Capacitat màxima: 100 persones (mínim 35). 

Preu 10,70 €/infant. 

Observacions 

Aquesta activitat consisteix en una visita lliure pels diferents aquaris i 

una obra de teatre. 

Durada aproximada:1h + el temps de la visita lliure. 

Activitat adaptable a alumnat amb necessitats educatives especials 

(consultar). 

 

Nom activitat GYOTAKU AL FONS DEL MAR  

Descripció 

Després de conèixer els animals que viuen al fons del mar, vine i 

participa en un taller d’estampació de peixos seguint l’art tradicional 

del Gyotaku, una tècnica japonesa d’antiga tradició utilitzada pels 

pescadors com a agraïment a la generositat del mar.  

Edats De 8 a 14 anys. 

Horari 

Calendari: del 25 de juny al 26 de juliol de 2019 (de dilluns a 

divendres). 

Horari: a les 11h 

Màx./min Capacitat màxima: 50 persones ( 2 grups de 25 persones). 

Preu 10,70€/infant. 

Observacions 

Aquesta activitat consisteix en una visita lliure pels diferents 

aquaris i un taller per conèixer la diversitat d’espècies de la 

Mediterrània. I si voleu venir ben preparats, consulteu la guia del 

nostre web. 

Activitat adaptable a alumnat amb necessitats educatives especials 

(consultar). 

 

https://www.aquariumbcn.com/ca/educacio/recursos-educatius/
https://www.aquariumbcn.com/ca/educacio/recursos-educatius/
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6 ARTRA i TATAKÜA    

Treballem per recuperar i promoure l’artesania catalana, les 

tradicions i la natura de les Terres de l’Ebre. Un dels serveis 

que oferim per assolir aquest objectiu són tallers experimentals i sortides actives per 

a infants i famílies. Aquest any com a novetat oferim les activitats conjuntament amb 

Tataküa Coop, una entitat referent al territori amb educació viva. Unim esforços! 

Cooperem, per poder arribar a totes les entitats, fires i ajuntaments amb la professionalitat 

que ens caracteritza.   

 

Adreça: Camí dels Garroferets s/n 

Pàgina web: www.artra.cat 

Tipus d’activitat: lúdic-educativa. 

Grup d’edat: a partir de 3 anys. 

Preu base: 6€. Nombre d’infants 

recomanat per taller: 25. Cada infant 

extra +3€.  

 

 

Observacions: Adaptem les activitats a les necessitats i edats del grup. Totes són 

experimentals, artesanals i sostenibles. Pràctiques que adaptem de forma activa (en base 

pedagògica) als infants, que en cas que sigui un taller s’emporten a casa allò que han fet.   

Com arribar: Ens desplacem fins on estigueu. Fins a 50 Km a la rodona a partir de Tortosa 

no es cobra kilometratge. A partir de 50 km es cobrarà a 0.19€/km. 

Valor afegit: Tallers experimentals vinculats a l'artesania, les tradicions, la natura i el 

patrimoni de les Terres de l’Ebre.  
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Activitats ofertades amb preus especials per l’Esplai:  

 

TALLERS EXPERIMENTALS:  

Nom de l'activitat Taller: Espelmes de cera d'abella 

Descripció 

Amb làmines de cera d'abella natural i de proximitat 

aprendrem a  fer dos tipus d'espelmes, de manera 100% 

artesanal. Sostenibles i no tòxiques, que decorarem amb 

elements naturals. Els xiquets/es s'emportaran una 

espelma de cera d'abella. 

Edats De 3 a 16 anys. 

Horari A convenir 

Màx./min. participants Grups recomanats de 25 persones per torn. 

Preu 170€ (Preu sense descompte 190€) 

Observacions Durada aproximada d’1,5 hores.  

 

 

Nom de l'activitat Taller: Estampació vegetal  

Descripció 

Amb flors i plantes de l'entorn quotidià aprendrem a 

estampar roba! Ho farem sobre cotó i crearem peces 

úniques: diademes, collars, polseres, cinturons... 

Edats De 3 a 16 anys. 

Horari A convenir 

Màx./min. participants Grups recomanats de 25 persones per torn. 

Preu 170€ (Preu sense descompte 190€) 

Observacions Durada aproximada d1,5 hores.  

 

Nom de l'activitat Taller: Perfum 

Descripció 

Amb flors i plantes aromàtiques de proximitat, espècies, 

enginy i algun element secret... farem la nostra fragància! 

Artesana i natural, que ens emportarem a casa.  

Edats De 3 a 16 anys. 

Horari A convenir 

Màx./min. participants Grups recomanats de 25 persones per torn. 

Preu 170€ (Preu sense descompte 190€). Envàs extra +1€ 

Observacions Durada aproximada d1,5 hores. 
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Nom de l'activitat Taller: Cordelleria  

Descripció 

Amb fulles de lli, com ho feien els nostres iaios quan 

lligaven les tomateres a l'hort, aprendrem a fer cordill. 

Experimentarem tot el procés de la cordelleria tradicional i 

ens emportarem una polsera o braçalet! 

Edats De 3 a 16 anys. 

Horari A convenir 

Màx./min. participants Grups recomanats de 25 persones per torn. 

Preu 170€ (Preu sense descompte 190€). 

Observacions Durada aproximada d’1,5 hores.  

 

 

Nom de l'activitat Taller: Paper reciclat 

Descripció 

Aprendrem a fer paper reciclat i comprendrem de la 

importància de les 3R i de la cooperació. Un procés 

completament artesanal que farem junts de principi a fi! 

Tots els infants faran un paper.  

Edats De 3 a 16 anys. 

Horari A convenir 

Màx./min. participants Grups recomanats de 25 persones per torn. 

Preu 170€ (Preu sense descompte 190€). 

Observacions Durada aproximada d’1,5 hores.  

 

 

Nom de l'activitat Taller: Pastissets 

Descripció 

Jugant, coneixerem els ingredients i aprendrem els passos 

per a elaborar amb les nostres pròpies mans un dels 

dolços més típics de les Terres de l’Ebre: el pastisset. Els 

infants s’emportaran 3 pastissets i 1 barret de xef! 

Edats De 3 a 16 anys. 

Horari A convenir 

Màx./min. participants Grups recomanats de 25 persones per torn. 

Preu 170€ (Preu sense descompte 190€). 

Observacions Durada aproximada d’1,5 hores.  
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Nom de l'activitat Taller: Land Art 

Descripció Amb elements naturals i amb la cooperació de tots els 

infants crearem una obra d’art efímera amb valors que 

posarem en pràctica. Diversió assegurada! 

Edats De 3 a 16 anys. 

Horari A convenir 

Màx./min. participants Grups recomanats de 25 persones per torn. 

Preu 170€ (Preu sense descompte 190€). 

Observacions Durada aproximada d’1,5 hores.  

 

 

 

Nom de l'activitat Taller: Corones 

Descripció 
Amb medul·la vegetal, flors i plantes de l’entorn ens farem 

unes corones ben singulars, per posar-nos al cap, com a 

centres de taula o per decorar portes.  

Edats De 3 a 16 anys. 

Horari A convenir 

Màx./min. participants Grups recomanats de 25 persones per torn.  

Preu 170€ (Preu sense descompte 190€). 

Observacions Durada aproximada d’1,5 hores.   

 

 

 

CONTACONTES:  

 

Nom de l'activitat Contacontes 

Descripció Un espectacle per a infants, que adaptem a l'edat, amb el 

que omplim la jornada de tradició oral, música i 

personatges que viatgen de l'imaginari per acompanyar-

nos en una aventura inoblidable i plena de valors. Inclou 

equip de so i guitarra e ¡n viu.  

Edats De 3 a 16 anys. 

Horari A convenir 

Màx./min. participants - 

Preu 190€  

Observacions Durada aproximada d’1,5 hores.  
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SORTIDES:  

Nom de l'activitat Sortides pel territori 

Descripció - Sortida al Bosc Escola Tataküa - 12€ 

- Sortida oliveres mil·lenàries - 14€ 

- Sortida Riu Ebre amb Lo Sirgador - 12€ 

- Sortida Delta de l’Ebre - 14€ 

Edats De 3 a 16 anys. 

Horari A convenir 

Màx./min. participants Grups recomanats de 25 persones. Ampliable.  

Preu 12€ o 14€ per infant  

Observacions 4 o 6 hores (adaptem programa a les necessitats del grup)  

 Per més informació sobre les sortides contacteu-nos i us detallem el programa. 

 

JOCS:  

Nom de l'activitat KÜB: COL·LECCIÓ DE JOCS  

Descripció 
Una proposta de joc lliure i creatiu itinerant per a infants 

de 0 a 10 anys. Un espai de joc adaptat a espais oberts i/o 

tancats, amb diversitat de materials i propostes que 

connecten la natura i la creativitat. Ideal per a 

desenvolupar el joc lliure. 

Un espai ple de vida, joc i color on els infants troben allò 

que necessiten per a moure’s i jugar amb llibertat. Amb 

materials cuidats, de qualitat, i sostenibles amb el medi 

ambient. 

 La proposta està organitzada en microambients on els 

infants i les seves famílies o monitores poden interactuar 

amb les provocacions que se’ls presenten, desenvolupant 

una proposta activa, cooperativa i respectuosa. 

Edats De 3 a 16 anys. 

Horari 3h (a convenir) 

Màx./min. participants Grups recomanats de 25 persones. Ampliable.  

Preu 350€ 

Observacions Cal un espai gran tipus plaça o carrer per instal·lar-los.  

 

Com l’any passat, us fem un 10% descompte amb els tallers que actualment oferim. Uns 

preus que durant aquest 2020 no hem modificat. Gràcies per la vostra confiança.  
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7 EL BOSC VERTICAL DOSRIUS: Descalçat al bosc i 
Circuits d’aventura als arbres. 

AL Bosc Vertical ha dissenyat un camí sensorial, per a totes aquelles persones 

que volen descobrir noves sensacions. Us Descalceu i camineu pels elements 

naturals i textures diferents que componen el camí: pedres, fusta, grava, escorça, fulles. 

Descobrireu pel camí tallers sensorials: olorar, tocar, escoltar, sentir. Aprendreu amb jocs 

interactius, l’ecosistema i l’impacte del canvi climàtic. Trobareu també jocs d’equilibri que 

marcaran el curs del camí.  

Viureu un munt de sensacions que us faran conèixer la natura en estat pur i percebreu tots 

els vostres sentits. 

 

Adreça: Parc de Canyamars: BV5101 km 1,5 

Pàgina web: WWW.descalcatalbosc.com  

Tipus d’activitat: Una activitat lúdica, 

sensorial i pedagògica.  

Grup d’edat: A partir de 3 anys. 

Preu base: 9,5 euros infant a partir de 3 

anys. Guiats pels nostres monitors. 

Modalitat de reserva: a través de la 

Federació 

Observacions: Es disposa d’àrea de 

pícnic. El número mínim per a la reserva és de 25 infants (en cas de no arribar al mínim, 

es pot fer la reserva però es cobra el preu corresponent a 25 infants). Els monitors/es 

entren gratuïtament. Les activitats tenen una duració d’unes 2,5 hores. 

Com arribar al Bosc Vertical de Dosrius: 

Coordenades GPS: Latitud: 41.59361 / Longitud: 2.43270 

Transport públic:  

Agafar el tren fins a Mataró. Just davant de 

l’estació hi ha una parada d’autobús urbà 

(línia 551 del Sagalés) que haureu d’agafar 

direcció al poble de Canyamars. Abans 

d’arribar al poble tenim una parada 

d’autobús just davant del Bosc Vertical. 

  

http://www.descalcatalbosc.com/


Activitats d’Estiu 2020 
 

29 
 

Activitats al Bosc Vertical nens a partir de 3 anys 

 

Nom de l'activitat Camí sensorial: Descalça’t al Bosc 

Descripció 
Consta d’unes dues hores, on els infants exploren de manera 

autònoma un camí on trepitgen diferents textures i 

desperten els sentits, olorant, tocant, escoltant, sentint. 

Aprenen amb jocs interactius, l’ecosistema i l’impacte 

climàtic i es troben jocs d’equilibri que marquen també el 

curs del camí. 

Lloc 
Bosc Vertical de Dosrius 

Edats 
A partir de 3 anys 

Horari 
L’activitat ocupa un parell d’hores.  

Màx./min. participants 
Mínim grups de 25 persones. 

Preu 
9,5 euros per infant acompanyats dels nostres monitors. 

Observacions 
Cal que els infants duguin roba còmode. 

 
 

Nom de l'activitat Camí sensorial + circuit d’aventura 

Descripció 
Els infants descobreixen la part lúdica, pedagògica i sensorial 

del camí sensorial i la part d’aventura, esport i lleure dels 

circuits d’aventura, una combinació fantàstica per passar-hi 

tot el dia.  

Lloc 
Bosc Vertical Dosrius  

Edats 
A partir de 3 anys 

Horari 
L’activitat ocupa unes 4 hores 

Màx./min. participants 
Mínim grups de 25 infants. 

Preu 
14 euros per infant. 

Observacions 
Cal que els infants duguin roba còmode i calçat esportiu 
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8 BOSC VERTICAL MATARÓ: Circuits d’aventura als 
arbres. 

AL Bosc Vertical, parc d’aventura als arbres des del 2005, ofereix 8 circuits 

d’aventura amb més de 180 maneres diferents de desplaçar-se pels arbres, totes elles amb 

un sistema de seguretat de línia de vida continua, el qual sempre es va lligat.  

Els circuits estan adaptats a totes les edats i alçades. Els nens/es que hi participen, 

gaudeixen d’un entorn privilegiat en ple contacte amb la natura, i gaudeixen de l’esport i 

l’aventura amb originals tirolines, lianes, xarxes, ponts de mico i un munt d’activitats que 

no els hi serà indiferent. 

Disposem de dos emplaçaments molt propers entre ells, un a Mataró i l’altre a Dosrius. 

 

Adreça:  Parc de Mataró: Av. Parc Forestal, s/n  Mataró 

Parc de Canyamars: BV5101 km 1,5 Dosrius 

Pàgina web: www.boscvertical.com 

Tipus d’activitat: Aventura, esport i lleure. 

Grup d’edat: A partir de 3 anys. 

Preu base: 10 euros infant de 3 a 6 anys. 13 euros a partir 

de 7 anys o 120 cm..  

Modalitat de reserva: A través de la Federació. 

Observacions: Es disposa d’àrea de pícnic.  

El número mínim per a la reserva és de 25 infants (en cas 

de no arribar al mínim, es pot fer la reserva però es cobra 

el preu corresponent a 25 infants).  

Els monitors/es entren gratuïtament, un cada 10 nens. Les 

activitats tenen una duració d’unes 3-4 hores 

Com arribar al  Bosc Vertical de Dosrius: 

Coordenades GPS: Latitud: 41.59361 / Longitud: 

2.43270 

Transport públic:  

Agafar el tren fins a Mataró. Just davant de l’estació hi 

ha una parada d’autobús urbà (línia 551 del Sagalés) 

que haureu d’agafar direcció al poble de Canyamars. 

Abans d’arribar al poble tenim una parada d’autobús 

just davant del Bosc Vertical. 

http://www.boscvertical.com/
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Com arribar al Bosc Vertical de Mataró:  

Coordenades GPS:  Latitud: 41.56645 / Longitud: 2.42950 

Si veniu amb autocar cal agafar aquest camí alternatiu: 

Sortida Mataró Oest, direcció Parc Forestal. A l’alçada del cementiri 

les Valls, hi ha un cartell indicatiu on posa Parc Forestal Bus, cal 

travessar el pàrquing del Cementiri (de terra) i pujar per un camí 

forestal fins a dalt, on hi ha un indicador del Bosc Vertical.  

Transport públic: 

Tren fins a Mataró. Davant de l’estació agafar la línia 1 o 2 fins la parada “Cementiri Les 

Valls” i, a partir d’aquí, caminar uns 20 minuts fins arribar al Bosc Vertical. 

 

Activitats al Bosc Vertical nens a partir de 3 anys 

 

Nom de l'activitat Circuit groc 

Descripció Consta d’unes 12 activitats a 1m del terra a base de 

activitats suspeses entre els arbres i una tirolina fina. 

Requereix una mica d’equilibri adaptada per a aquesta 

edats. 

Lloc Bosc Vertical de Mataró o Dosrius 

Edats De 3 a 6 anys. 

Horari L’activitat ocupa un parell d’hores.  

Màx./min. participants Mínim grups de 25 persones. 

Preu 10 euros per infant. 

Observacions Cal que els infants duguin roba còmode i calçat esportiu  

  
 

Nom de l'activitat Circuit verd 

Descripció Recorregut de dificultat mitja, amb una certa alçada. 

Repeteixen el circuit fins a unes 3 hores. 

Lloc Bosc Vertical de Mataró o de Dosrius  

Edats De 7 a 9-10 anys. 

Horari L’activitat ocupa unes 3 hores 

Màx./min. participants Mínim grups de 25 infants. 

Preu 13 euros per infant. 

Observacions Cal que els infants duguin roba còmode i calçat esportiu 

 

 

Nom de l'activitat Circuits blau i vermell  

Descripció Circuits de dificultat mitja-alta, en alguns trams es pot 

arribar a uns 20m d’alçada i en aquests circuits us oferim 

activitats com poden ser les iianes, taules de Snow, trapezis 

i ponts força alts amb molt bones vistes.  

Edats A partir de 9-10 anys o 140 cm. 

Horari L’activitat ocupa unes 3-4 hores 

Lloc Bosc Vertical de Dosrius o de Mataró  

Màx./min. participants Mínim grups de 25 persones. 

Preu 13 euros infant 

Observacions Cal que els infants duguin roba còmode i calçat esportiu 
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9 CAIXAFORUM 

 

 

 

COMUNICAT: : En vista de l’evolució de la crisi sanitària, inicialment, 

CaixaForum anul.la tota l’activitat que resta fins a final de curs i també 

l’activitat per a casals d’estiu.  

Es mantenen flexibles i alerta per si més endavant es veu factible oferir 

alguna activitat. 

Us mantindrem informades. 
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10 CASTELL DE GELIDA 

Datat del segle X, el Castell de Gelida és un castell de frontera del Penedès, 

format per un conjunt emmurallat, amb torres de defensa, i l'església romànica 

de Sant Pere. Construït dalt d'una formació rocosa, des del castell podreu gaudir 

de magnífiques vistes de Montserrat i la plana del Penedès. Gràcies a la seva 

restauració i els treballs de sensibilització pedagògica, el castell és una molt bona 

opció per a acostar l’època medieval als nostres infants i joves. Visites guiades, tallers, 

jocs, tot per a fer-nos amb la història d’aquesta fortificació. 

 

Adreça: Camí del Castell s/n, 08790 Gelida. 

Pàgina web: www.castellgelida.org 

Tipus d’activitat: educativa. 

Grup d’edat: entre 3 i 16 anys. 

Preu base: el preu oscil·la entre 

3,50€ i 4,00€, segons l’activitat. 

Modalitat de reserva: a través de 

Federació. 

Observacions: els monitors i 

acompanyants entren de franc. El 

recinte no és adaptat per a persones 

de mobilitat reduïda. Algunes 

activitats són adaptables per a 

persones amb discapacitat psíquica 

(Es prega consultar-ho a l’hora de fer la reserva per a concretar les possibilitats). 

Com arribar: fins a Gelida s’hi pot arribar amb la Renfe (R4, 3 zones des de Barcelona). 

Des de l’estació de tren fins al nucli urbà es pot agafar un autobús 

que uneix l’estació del tren amb el poble (el funicular nomes 

funciona els caps de setmana). Cal baixar a la parada del C. 

Circumval·lació (CAP) que és la que queda mes propera al Castell. 

Si veniu amb autocar, es pot arribar fins a 5 min. del castell, per 

l'autopista AP-7 i la carretera comarcal c-243b. 

Valor afegit: si bé la visita al castell i les activitats que s’hi fan 

sols ocupen el matí, podeu complimentar-ho amb una ruta per la 

població de Gelida, el casc antic i el seu ric llegat modernista 

(www.modernismealtpenedes.com) o per les fonts del voltant. 

Gelida també compta amb una piscina municipal per si us hi voleu 

refrescar. 

De cara al dinar, si feu pícnic, es recomana anar a la Font de Sant 

Miquel, a escassos 10 minuts del castell (lloc ombrívol, amb aigua 

potable, jocs infantils i amb els lavabos del poliesportiu al costat). També hi ha un parc 

infantil a peu del castell, amb bancs, font, pista de bàsquet i zona de jocs infantil. A més, 

http://www.castellgelida.org/
http://www.modernismealtpenedes.com/
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hi ha arbres que donen una mica d'ombra, i fins les 15:00h poden disposar dels lavabos 

del Centre d'Interpretació. 

 
 
 
Activitats ofertades: 
 

VISITES GUIADES AL CASTELL. 

 
 

Nom de l'activitat Visitem el castell jugant 
Descripció 

Consisteix en realitzar el recorregut pel recinte del castell 

mitjançant jocs i proves que permetran als nens i nenes 

comprendre l'edifici del castell i conèixer les persones que 

hi van viure d’una manera divertida. 

Edats 
De 6 a 12 anys. 

Horari 
De 10:00 a 14:00 hores 

Màx./min. participants 
Mínim 15 persones, màxim 25 persones. 

Preu 
3,50€/infant. 

Observacions 
La durada aproximada és de dues hores. 
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ACTIVITATS 

 

Nom de l'activitat Les aventures d’en Gelidet 
Descripció Mitjançant un conte interactiu i el follet Gelidet, els infants 

coneixeran la història del castell de Gelida i tota la gent que 

hi va viure. Després els infants fan un taller a escollir entre 

la recerca de les peces d’una armadura per tot el recinte o 

l’elaboració d’una carota d’un dels personatges del conte.  
Edats De 3 a 5 anys. 
Horari De 10:00 a 14:00 hores 
Màx./min. participants Mínim 15 persones, màxim 25 persones. 
Preu 4,00€/infant. 
Observacions Durada aproximada d’una hora i trenta minuts. 

 

Nom de l'activitat El conte de la fetillera del castell 
Descripció Mitjançant un conte interactiu s’explica la història de la gent 

que habitava un castell medieval i com la fetillera, salva al 

castell d’un gran perill. Al finalitzar els nens i nenes hauran 

de buscar un cofre perdut pel castell. 
Edats De 3 a 5 anys. 
Horari De 10:00 a 14:00 hores 
Màx./min. 

participants 
Mínim 15 persones, màxim 25 persones. 

Preu 4,00€/infant. 
Observacions Durada aproximada d’una hora i trenta minuts. 

 

Nom de l'activitat El setge del castell 
Descripció Mitjançant un joc es recrea un atac al castell tot aprenent els 

diferents tipus d’armes i les estratègies militars utilitzades a 

l’època medieval. 
Edats De 6  a 12 anys. 
Horari De 10:00 a 14:00 hores 
Màx./min. 

participants 
Mínim 15 persones, màxim 25 persones. 

Preu 4,00€/ infant. 
Observacions Durada aproximada dues hores. 

 
 

Nom de l'activitat Jocs medievals 

Descripció Descobriran i coneixeran quines activitats de lleure es 

realitzaven a l'Edat mitjana i l'origen antic d'alguns dels jocs 

tradicionals i populars actuals: bitlles, tir amb arc, joc de les 

anelles, alquerc de nou o joc del moli i el joc de la oca.  

Edats De 6  a 12 anys. 

Horari De 10:00 a 14:00 hores 

Màx./min. participants Mínim 15 persones, màxim 25 persones. 

Preu 4,00€/ infant. 

Observacions Durada aproximada dues hores. 

VISITES GUIADES AL CASTELL + TALLER 
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Nom de l'activitat Visita guiada al castell + taller 
Descripció La visita es planteja com a introducció i complement a un 

taller, per tal que els nens i nenes puguin realitzar el taller 

tenint unes nocions bàsiques del castell i de la seva història. 
Edats De 6 a 14 anys. 
Horari De 10:00 a 14:00 hores 
Màx./min. participants Mínim 15 persones, màxim 25 persones. 
Preu 4€/infant  
Observacions La durada aproximada és de dues hores  

 
 

Els tallers que podeu triar són: 
 

Nom de l'activitat Taller d’herbes remeieres 
Descripció S’introdueix als nens i les nenes en el coneixement de les 

plantes i en els diferents usos que tenien a l’època medieval. 

S'elabora un remei casolà i un saquet d’herbes aromàtiques, 

tot utilitzant les plantes autòctones que creixen vora el 

castell 
Edats De 6 a 14 anys. 
Horari De 10:00 a 14:00 hores 
Màx./min. participants Mínim 15 persones, màxim 25 persones. 

 

Nom de l'activitat Fent parets 
Descripció Durant la realització del taller, els infants es podran 

endinsar en la descoberta de les tècniques constructives de 

l’època medieval. El taller consisteix en la construcció d’un 

mur encofrat que reprodueix les muralles del castell de 

Gelida.  
Edats De 6 a 14 anys. 
Horari De 10:00 a 14:00 hores 

 

Nom de l'activitat Construint arcs 
Descripció En la realització del taller, els infants es podran endinsar en 

la descoberta de les tècniques constructives de l’època 

medieval. El taller consisteix en la construcció d’un arc de 

mig punt com els de l’església del castell. 
Edats De 8 a 14 anys. 
Horari De 10:00 a 14:00 hores 
Màx./min. 

participants 
Mínim 15 persones, màxim 25 persones. 

 

 Mateix preu des de 2017!!!! 
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11. CIRCUIT D’AVENTURA I DE MAQUETES – CATALUNYA 
EN MINIATURA  

Un parc temàtic que ens permet visitar, a pas de gegant, tot el país en 

només un matí. Des dels monuments modernistes de Gaudí, fins la serra de 

Montserrat o el Monestir de Ripoll, tot es troba en aquest espai inaugurat el 

1983 i reformat i ampliat any rere any. Per aprendre arquitectura, geografia 

catalana i sobretot, per estimar el nostre patrimoni; és aquesta una bona 

alternativa per fer una excursió de tot el dia. 

 

Adreça: Can Balasch s/n, 08629 Torrelles de Llobregat. 

Pàgina web: www.catalunyaenminiatura.com 

Tipus d’activitat: Lúdic-educativa. 

Grup d’edat: per totes les edats. 

Preu base:  El preu oscil·la entre 

6,50€/infant a 12,00€/infant depenent 

del circuit. El preu dels monitors és 

gratuït. 

Modalitat de reserva: a través de 

Federació. 

Observacions: El Bosc Animat és un 

circuït d’aventura dins del parc de 

Catalunya en Miniatura, amb tirolines, 

ponts de mico, escales penjants, .... i requereix roba i calçat còmodes. Els monitors i 

monitores entren gratuïtament arreu. El parc té zona de pícnic per a poder dinar. Tota 

l’exposició de maquetes està adaptada a persones amb mobilitat reduïda. En les activitats 

d’aventura, abans es desenvolupa una prèvia informativa per a ensenyar els consells i 

tècniques de seguretat. Per a adaptar els circuïts d’aventura a persones amb discapacitat 

psíquica, es prega consultar abans.  

Com arribar:  

En transport públic des de Barcelona, es pot agafar 

un autobús de la companyia “Soler i Sauret” línia 62. 

L’origen es troba a C/ Riera Blanca cantonada 

Travessera de les Corts. Baixant a l’última parada, el 

parc està a 5 minuts caminant. 

En tren, l’estació més propera és la de Sant Vicenç 

dels Horts dels Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya, des d’on es pot agafar un autobús cap a 

Torrelles. 

http://www.catalunyaenminiatura.com/
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Valor afegit: el parc en sí ja és una visita de tot el dia. Igualment, si voleu, en les 

instal·lacions us podeu quedar a fer pícnic. Si us hi acosteu el primer cap de setmana de 

juny, a Torrelles es celebra la Festa de la cirera.  

Activitats ofertades: 

Nom de l'activitat Visita al circuit de maquetes de Catalunya en 

Miniatura + Zona d’aigua  

Descripció Permet l’entrada al recinte de les miniatures amb  l’accés a 

la zona de pícnic. 

Edats A partir dels 3 anys 

Horari A partir de les 10 del matí 

Màx./min. participants No hi ha límit de grup 

Preu 6,5€/infant (preu exclusiu per Federació) 

Observacions Durada aproximada de la visita lliure: una hora i trenta 

minuts. Activitat adaptable per a persones amb discapacitat 

(consultar). Zona d’aigua lliure (opcional), fer reserva.  

 

Nom de l'activitat Pack Infantil (Maquetes + Aventura i més) 

Descripció Permet l’entrada al recinte de les miniatures amb l’accés a 

la zona de pícnic, juntament amb un circuit d’aventura pels 

petits, entrada a la zona d’aigua, passi de vídeo i viatge en 

tren panoràmic 

Edats De 4 a 7 anys. 

Horari A partir de les 10 del matí.  

Màx./min. participants La capacitat màxima del circuit és de 100 infants. 

Preu 11€/ infant (preu exclusiu per federació) 

Observacions Durada aproximada del circuit és de 150 minuts, i una hora 

i trenta minuts de visita lliure. Activitat adaptable per a 

persones amb discapacitat (consultar). 

 

Nom de l'activitat Pack Mitjà/Extreme (Maquetes + Aventura i més) 

Descripció Permet l’entrada al recinte de les miniatures amb l’accés a 

la zona de pícnic, juntament amb un circuit d’Aventura pels 

arbres de dificultat mitja i extrem, entrada a la zona d’aigua 

i passi de vídeo.  

Edats A partir dels 8 anys o 1.30 m d’alçada 

Horari Arribada al parc a les 10 del matí. 

Màx./min. participants La capacitat màxima dels circuits d’aventura és de 200 

infants. 

Preu 11€/infant (preu exclusiu per Federació) 

Observacions Durada aproximada del circuit d’aventura: una hora i trenta 

minuts  més una hora i trenta minuts de visita lliure a les 

maquetes. Els monitors i monitores també poden gaudir de 

l’activitat dels arbres. 
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Nom de l'activitat Pack Refrescat (Maquetes + Aigua i més) 

Descripció Permet l’entrada al recinte de les miniatures amb l’accés a 

la zona de pícnic, més activitat d’aigua, “pesca la bola del 

teu color”, manualitat monitoritzada i  passi de video i viatge 

en tren panoràmic.  

Edats De 3 a 6 anys. 

Horari A partir de les 10 del matí.  

Màx./min. participants No hi ha límit de grup 

Preu 9€/ infant (preu exclusiu per federació) 

Observacions Durada aproximada de la visita lliure: una hora i trenta 

minuts. Durada de la activitat de aigua aprox 20 minuts i 10 

minuts de viatge en tren panoràmic.  

 

Per ser esplais de la Federació: 

 Preu exclusiu per als Esplais de la Federació 

 

 

Novetats:  

Passi de vídeo: durada de 10 minuts.  el vídeo introductori sobre el parc de com es fan 

les maquetes i exemples de diferents maquetes.    

Zona d'aigua: supervisat per un/a monitor/a del parc, però no dinamitzat. Inclou lones 

lliscants amb matalassos, guerra  de globus d'aigua, encistella la bola humida, aspersors 

d'aigua i es mou el got amb aigua.    

Activitats d'aigua: Dinamitzat per a monitors/es del parc, pesca de pilotes, les 

bombolles de sabó, pesca d’aneguets, lliscant. 

Manualitat: per impulsar la creativitat dels més petits.  
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12 CITILAB 

El Citilab és una aposta interessant, perquè els infants i joves experimentin 

amb la tecnologia, estimulant la seva capacitat creativa i innovadora. Amb 

una important quantitat de recursos tecnològics, aquest centre està cridat a ser un espai 

didàctic de referència pel que fa a les TIC, la programació y la robòtica.   

 

Adreça: Pl. Can Suris, s/n, 08940 Cornellà de Llobregat 

Pàgina web: www.citilab.eu 

Tipus d’activitat: Lúdic-

educativa. 

Grup d’edat: a partir de 8 anys. 

Preu base:  6,00 €/infant 

Modalitat de reserva: a través de 

Federació. 

Observacions: El centre està 

adaptat a nivell d’accessibilitat 

física. Les activitats no estan 

pensades per persones amb 

ceguesa, amb problemes auditius o 

amb discapacitats psíquiques. 

Com arribar: per arribar-hi en transport 

públic hi ha diverses maneres possibles: 

per una banda, com s’indica al mapa, es pot 

arribar en metro (L5) o Rodalies (línia 4, 

direcció Cornellà) i fer una passejada fins 

allí. O si preferiu el bus, a la carretera de 

Sant Joan Despí us hi deixa el 95. 

Finalment, just davant de la plaça hi ha una 

parada del TramBaix, línies T1 i T2 

Fontsanta-Fatjó. 

Valor afegit: si teniu necessitat d’acabar 

d’omplir el dia, just davant del Citilab hi ha 

el parc de la Infanta, un lloc ideal per 

quedar-se a fer pícnic. Allí a prop, a més, hi 

ha també el parc de les Aigües, anomenat 

així per ser en origen els jardins annexes a 

la planta d’extracció d’aigua d’Agbar des de 

l’aqüífer subterrani.  

http://www.citilab.eu/
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Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Tecnoestiu/Tecnohivern 

Descripció 
Després d’una breu presentació del centre, es realitzen dues 

activitats i es crea un vídeo al plató de televisió del Citilab. 

Les activitats estan dissenyades per endinsar-se en el món 

de les noves tecnologies des d'un vessant lúdic, pràctic i 

creatiu. 

Aquest any es treballarà amb una màquina de brodar 

programable, que permet fer dibuixos sobre la tela amb un 

tipus de costura que genera relleus. 

Els participants fan servir el programa TurtleSticth, basat en 

Snap!, que permet brodar amb codi generat amb un sistema 

de blocs gràfic i senzill. D’aquesta forma es treballa la 

programació, la creativitat i s’obtenen resultats brodats a la 

tela. 

La primera part de taller s’expliquen els finament de la 

programació amb TurtleSticth i es donen les pautes 

necessaries per poder generar els dissenys. 

A la segona es deixa espai per la creativitat per generar un 

disseny que s’introduirà a  la màquina per realitzar el brodat.  

Finalment a l'InventaTV, els participants hauran d'explicar al 

plató com s'han desenvolupat els tallers.  D'aquesta forma 

aprenen a elaborar i narrar una història, a parlar davant 

d’una càmera i descobreixen el funcionament d’un plató de 

televisió. El resultat final es publicarà al canal de  Youtube  

del Citilab. 

Edats 
A partir de 8 anys  

Horari 
De 10h a 13h  

Màx./min. participants 
Mínim 10, màxim 30 (2 grups de 15) 

Preu 
6,00€/infant 

Observacions 
La durada total és de tres hores dividides en dues activitats 

de 70 minuts, complementades amb el taller de InventaTV. 

Hi ha una pausa per esmorzar. 

 
 

 Mateix preu des de 2012!!!! 
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13 COSMOCAIXA  
 

 

 

 

COMUNICAT: : En vista de l’evolució de la crisi sanitària, inicialment, 

CosmoCaixa anul.la tota l’activitat que resta fins a final de curs i també 

l’activitat per a casals d’estiu.  

Es mantenen flexibles i alerta per si més endavant es veu factible oferir 

alguna activitat. 

Us mantindrem informades. 

  

https://multimedia.caixabank.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/interactivo/cosmocaixa_barcelona/cosmocaixa_news_2016_17/ca/index.html
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14 CRAM 

El Centre  de Recuperació d’Animals Marins (CRAM) és un 

hospital on els animals marins amenaçats (tortugues, aus, dofins, etc.) segueixen el seu 

procés de recuperació fins que es troben en condicions de tornar al mar.  

Durant la vostra visita al centre, podreu conèixer quines són les amenaces que afecten a 

les espècies marines i  la manera d’afrontar-les amb una mirada esperançadora.   

També descobrireu qui treballa a favor de la conservació del medi marí arreu del món, 

aprendreu com el CRAM contribueix en aquesta tasca i coneixereu de ben a prop els 

nostres pacients i les seves històries.  

  

Adreça: Passeig de la Platja 28-30, 08820, El Prat del Llobregat (Barcelona)  

Pàgina web: www.cram.org 

Tipus d’activitat: educativa. 

Grup d’edat: a partir de 3 anys 

Preu base:  

Visita Guiada: 180€/grup (fins a 25 infants, 2 monitors 

gratuïts per grup). Per cada infant extra, entre els 25 i 

30 nens, preu unitari de 7,8€/nen. 

Visita Guiada + Taller: 250€/grup (fins a 25 infants, 2 

monitors gratuïts/per grup). Per cada infants extra, 

entre els 25 i 30 nens, preu unitari de 10,20€/nen. 

Modalitat de reserva: a través de Federació. 

Observacions: El centre està adaptat a persones amb mobilitat reduïda.  

Com arribar:  amb autocar, anant per la ronda de llevant i agafant 

la carretera de la platja. 

amb transport públic:  

a) agafar RENFE i baixar a l’estació del Prat del Llobregat (R2, 

R2 Nord i R2 Sud). De l’estació, l’autobús PR3 arriba fins a 

la platja (al costat del CRAM); 

 

a) agafar el METRO Línia 9 fins a l’estació del Parc Nou. 

De l’estació, l’autobús PR3, arriba fins a la platja (al costat del CRAM); 

L’autobús PR3 funciona durant els següents períodes: 

http://www.cram.org/
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- Del 04 d’abril al 27 de Setembre, només arriba els dissabtes, diumenges i festius.  

- De l’1 de Juny al 10 de Setembre, tots els dies. 

La freqüència de pas és de 30 minuts.   

Podeu consultar a: 

https://www.ambmobilitat.cat/Uploads/Galeria/1/201912/201912311000276871_PR3x2.png 

Valor afegit: Us recomanem la possibilitat de completar la visita al CRAM, amb una 

passejada pels entorns, que pertanyen als espais naturals del Delta del Llobregat, així com 

aprofitar per anar a la platja del Prat del Llobregat, on podreu jugar i banyar-vos. La platja 

disposa de serveis, àrea de joc i guinguetes.  

 

Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat ELS TUGUETS T’ENSENYEN EL CRAM 

(Visita- Conte) 

Descripció 
A través de la història de la Flora i els seus fills, els tuguets, 

coneixereu moltes coses de les què els passa als animals del 

mar, descobrireu el CRAM i veureu  quins pacients tenim 

recuperant-se!  

Edats 
Grups d’infants de 3 a 6 anys  

Màx./min. participants 
Grups de 25-30 persones, màxim 3 grups simultanis. 

Preu 180€/grup (fins a 25 nens i/o nenes, 2 monitors 

gratuïts/per grup). Per cada nen extra, entre els 25 i 30 

nens, preu unitari de 7,8€/nen. 

Observacions 
Durada aproximada d’una hora. 

 

  

https://www.ambmobilitat.cat/Uploads/Galeria/1/201912/201912311000276871_PR3x2.png
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Nom de l'activitat El dofí Ulisses necessita ajuda! 

(Visita + joc de simulació) 

Descripció L’Ulisses, un dofí que ha perdut la seva família, ens demana 

auxili. Participareu en una simulació del rescat d’un dofí com 

si fóssiu un veritable equip de salvament! Entre tots 

l’ajudarem! 

Edats De 3 a 6 anys. 

Màx./min. participants Grups de 25/30 persones, màxim 2 grups simultanis. 

Preu 
Visita Guiada + Taller: 250€/grup (fins a 25 nens i/o 

nenes, visita guiada al centre i taller, 2 monitors 

gratuïts/per grup). Per cada nen extra entre els 25 i 30 

nens, preu unitari de 10,20€/nen. 

Observacions Durada aproximada d’una hora i quaranta cinc minuts (visita 

guiada i taller). 

 

Nom de l'activitat Troba les tortugues del CRAM! 

(Visita + joc de pistes) 

Descripció A partir de diferents proves en què descobrireu moltes coses 

de les tortugues marines (què mengen, com són, com les 

rescaten, quins problemes tenen...) aconseguireu saber on 

són les que tenim al CRAM i les anirem a veure! 

Edats De 3 a 6 anys. 

Màx./min. participants Grups de 25/30 persones, màxim 2 grups simultanis. 

Preu Visita Guiada + Taller: 250€/grup (fins a 25 nens i/o nenes, 

visita guiada al centre i taller, 2 monitors gratuïts/per grup). 

Per cada nen extra entre els 25 i 30 nens, preu unitari de 

10,20€/nen. 

Observacions Durada aproximada d’una hora i quaranta cinc minuts (visita 

guiada i taller). 
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Nom de l'activitat Visita Dinàmica 

(Visita – joc de pistes) 

Descripció Voleu descobrir que és el CRAM? Teniu ganes de conèixer els 

animals que s’estan recuperant i que us expliquem perquè 

són aquí?  

De manera divertida i participativa, resolent pistes en grup, 

visitareu tots els racons del CRAM!  

Edats Grups amb nois i noies de 7 a 12 anys  

Màx./min. participants Grups de 25-30 persones, màxim 3 grups simultanis. 

Preu 
180€/grup (fins a 25 nens i/o nenes, 2 monitors 

gratuïts/per grup). Per cada nen extra, entre els 25 i 30 

nens, preu unitari de 7,8€/nen. 

Observacions Durada aproximada d’una hora i trenta minuts.  

 

Nom de l'activitat Qui són els pacients del CRAM?  

(Visita + joc de proves) 

Descripció 

 

 

En petits grups i per mitjà de proves, els nois i noies hauran 

de demostrar les seves habilitats com si fossin biòlegs i 

veterinaris! Així aconseguiran treure l’entrellat de quins 

animals es curen al CRAM i com ajudar-los.  

Edats De 7 a 12 anys. 

Màx./min. participants Grups de 25/30 persones, màxim 2 grups simultanis. 

Preu Visita Guiada + Taller: 250€/grup (fins a 25 nens i/o nenes, 

visita guiada al centre i taller, 2 monitors gratuïts/per grup). 

Per cada nen extra entre els 25 i 30 nens, preu unitari de 

10,20€/nen. 

Observacions Durada aproximada d’una hora i quaranta cinc minuts (visita 

guiada i taller). 
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Nom de l'activitat Els taurons en perill?  

(Visita + joc de proves) 

Descripció Després de descobrir quines són les problemàtiques dels 

taurons, us convertireu en els protagonistes de la seva 

realitat: sereu pescadors, naturalistes, compradors... El 

futur d’aquests animals estarà a les vostres mans! Vosaltres 

decidiu!  

Edats De 7 a 12 anys. 

Màx./min. participants Grups de 25/30 persones, màxim 3 grups simultanis. 

Preu Visita Guiada + Taller: 250€/grup (fins a 25 nens i/o nenes, 

visita guiada al centre i taller, 2 monitors gratuïts/per grup). 

Per cada nen extra entre els 25 i 30 nens, preu unitari de 

10,20€/nen. 

Observacions Durada aproximada d’una hora i quaranta cinc minuts (visita 

guiada i taller). 

 

 Mateix preu des de 2018 
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15 GRANJA D’AVENTURA PARK  

Vine a viure un dia bestial  
GRANJA D’AVENTURA PARK és un parc d’oci educatiu on conèixer, respectar, 

aprendre, experimentar i divertir-se en els diferents espais que l’integren: La 

Granja, zona de granja on poder conèixer i interactuar amb diferents famílies d’animals. 

L’Aventura entre els Arbres, zona de circuits d’aventura, activitats a l’aire lliure que 

combinen habilitat, aprenentatge i natura amb ponts tibetans, tirolines, xarxes, escales, 

ponts penjants entre d’altres. Espai aventura amb tirolines i lianes per a infants de més 

de 6 anys. Taller d’animals d’arreu del món, on aprendran curiositats i tocaran serps, 

llangardaixos, mamífers exòtics etc, i molt més!!! 

  

Adreça: Camí Ral del Suro, nº 2, Viladecavalls 08232 a només 2 km de TERRASSA  

Pàgina 

web:www.granjadaventurapark.com 

Tipus d’activitat: Lúdic-educativa. 

Grup d’edat:d’1 a 14 anys. 

Preu base: 9,90€ (opció bàsica) 10’40€ 

(opció refresca’t) amb les activitats 

incloses.  

(10% de descompte tots els dilluns) 

Modalitat de reserva: a través Federació. 

Observacions: Granja d’Aventura Park és un espai per a treballar l’educació basada en 

l’experiència i les aptituds; un lloc on descobrir una manera de viure respectuosa amb 

el medi ambient i on adquirir noves eines per tal de 

potenciar i desenvolupar aptituds emocionals, 

psicomotores i d’interacció social amb els animals i la 

natura. Oferim activitats a persones amb discapacitat 

i podem adaptar-nos per realitzar activitats/tallers a 

mida. 

Com arribar: nord-oest del nucli urbà de 

Viladecavalls, municipi situat a la part est de Terrassa 

a una zona anomenada La Tendera i situat en un 

terreny de 32000m2 de vegetació típica del litoral 

català. Es pot accedir per l’autopista C58 i per la nova 

B40 – encara en construcció-. Només a 2km del nucli 

urbà de Terrassa i a poc més de 9Km del nucli urbà 

de Sabadell.  

Valor afegit: Granja d’Aventura Park és un parc únic en el seu disseny fent-te sentir com 

en un conte, un espai envoltat de natura on els infants podran interactuar amb animals, 

fer esport, divertir-se, viure de molt a prop el món de les hortalisses i jugar. Tot en un 

mateix espai. 
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Un parc que s'adapta a les necessitats dels clients i on ells mateixos poden organitzar les 

seves pròpies activitats. Un parc on gaudireu d'un dia inoblidable!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=NLJesccUcsM 

 

 

 

Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Visita al parc amb totes les activitats incloses 

Descripció 

Hi ha dues tarifes que donen dret a l’entrada i a l’ús de les 

instal·lacions. 

OPCIÓ BÀSICA: totes les activitats lliures + material bàsic per 

a fer jocs d’aigua 

OPCIÓ REFRESCA’T: Opció bàsica + activitat dirigida d’aigua 

(a concretar segons edats). 

Les activitats són autònomes, i a cadascuna hi ha un/a 

monitor/a per assegurar que l’activitat es desenvolupa 

correctament. 

Els grups han d’anar acompanyats dels/les seus/ves 

monitors/es. 

Edats a partir dels 18 mesos i fins als 14 anys. 

Horari 

Obert de 10h fins a les 16h  

Les activitats lliures es poden realitzar d’11h a 15:30h. La 

resta del temps es pot gaudir de les zones de joc lliure i picnic 

Màx./min. 

participants 
Mínim 30 pax. Màxim 400 pax per dia. 

Preu 

9,90€ (O. bàsica) - 10’40€ (O. Refresca’t). Monitors/es 

gratuïts/es 

(10% de descompte tots els dilluns!!!) 

Observacions Zones de joc lliure, sorrals i joguines, zona de picnic i parking 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NLJesccUcsM
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Les activitats que podeu trobar són: 

 

ACTIVITATS D’ACCÉS LLIURE:  

 Granja 

Coneix de ben a prop els habitants de la nostra granja: els ases, els conills, els 

porquets, la vaca Ramona i molts més t’estan esperant! Descobreix com són les seves 

cases, quins són els seus costums i un munt de curiositats més!!! 

 Espais de toca-toca d’animals de granja 

Gaudeix del contacte més directe amb els animals de la nostra granja: conills, gallines, 

cabretes, ovelles, etc.. Diversos espais on els podràs veure de prop i interactuar amb 

ells de la manera més divertida possible 

 Dóna de menjar als animals de la granja  

El granger Roger i la grangera Vera han de repartir tot el menjar dels animals de la 

granja i sols no ho poden fer! Vine a ajudar-los a donar de menjar  a conills, porcs, 

ases, gallines, oques, ànecs, ovelles, cabres o altres animals que t’estan esperant! 

 Hort 

Coneix el món de les fruites i les verdures al nostre hort i gaudeix d’un espai on podràs 

aprendre com un/a autèntic/a pagès/a les curiositats i característiques més divertides! 

 Planta el teu primer enciam  

Vols saber el que sent un pagès o una pagesa de veritat? Vine a plantar el teu primer 

enciam amb nosaltres!!!  Per fer-ho farem servir les nostres pròpies mans i les eines 

d'un/a veritable horticultor/a: un test, sorra, planter i aigua! Un cop tinguem el nostre 

enciam plantat, només ens caldrà arrodonir el taller decorant amb retoladors de 

diferents colors i enganxar gomets en el nostre test fins a que quedi al nostre gust. 

Però l'experiència no acaba aquí... l'hauràs de regar força durant uns dies per a que 

creixi fort i es pugui convertir en una bona amanida!  

 Circuits d’aventura entre els arbres  

Els infants d’entre 1 i 12 anys sou els protagonistes d’aquest espai. Haureu d’aguantar 

l’equilibri entre els ponts, xarxes, ziga-zaga, etc. I demostrar la vostra valentia i força 

sobretot a la tirolina final! 

 Lianes 

Vine a gaudir de l’espai més aventurer del nostre parc! Els infants majors de 6 anys i 

els/les monitors/es més atrevits/des podreu demostrar que sou els/les reis/reines de 

la selva al nostre circuit de lianes! 

 Tirolines 

Si tens més de 6 anys, viu en primera persona l’aventura de deixar-te anar a les dues 

tirolines de més de 40m!!  Descarregaràs tota la teva adrenalina i gaudiràs de la 

màxima velocitat!  

 De tronc a tronc 

Per a gaudir de la natura en estat pur, vine a provar el nostre circuit fet amb troncs i 

posa a prova les teves eines psicomotrius i d’equilibri.  

 Toca-toca i exhibició d’animals d’arreu del món  
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Si vols conèixer els animals més exòtics del parc, no et pots perdre aquest viatge 

arreu del món de la mà d’un/a dels/de les nostres monitors/es! Descobriràs un munt 

de coses sobre conills porquins, tortugues, llangardaixos o serps!! Què mengen, d’on 

venen, quina temperatura els hi agrada... Segur que ets molt valent/a i t’atreveixes a 

tocar-los! 

 Zona de jocs d’aigua: ja sabem que a l’estiu fa moooooooooooolta calor, és per això 

que us proporcionarem materials bàsics per a fer jocs d’aigua i us farem una proposta 

de jocs per les diferents edats! Gaudiu refrescant-vos!!! 

 

ACTIVITAT DIRIGIDA 

Amb l’opció Refresca’t s’inclou també una activitat d’aigua a concretar segons edat dels 

participants. 

Si voleu fugir de la calor de l’estiu alhora que us ho passeu d’allò més bé, no us podeu 

perdre l’activitat més refrescant del parc que hem preparat per vosaltres!  

Per aquesta activitat és imprescindible portar banyador/roba de recanvi, 

xancletes lligades i tovallola. 

 

 10% de descompte tots els dilluns!!! 
 Mateix preu des de 2018 
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16 ILLA FANTASIA  

Ubicat a menys de 18 km de Barcelona, el parc aquàtic més emblemàtic de 

Catalunya combina una oferta lúdica i educativa per passar un gran dia  

Una bona opció de lleure per nens i nenes per passar un dia inoblidable 

gaudint de la nova area 2019, 22 atraccions 3 macro piscines i una gran zona de pícnic. 

 

Adreça: Finca Mas Brassó s/n, 08339 

Vilassar de Dalt. 

Pàgina web: www.illafantasia.com  /  

Xarxes socials: Facebook, Twitter i 

Instagram 

Tipus d’activitat: Lúdica. 

Grup d’edat: Totes les edats. 

Preu base: Del 6 de juny al 13 de setembre 

de 2020 a 8.50€/infant. 

Modalitat de reserva: a través de Federació. 

Observacions: Per cada 10 infants i joves, 1 monitor o monitora gratuït. Els monitors i 

monitores que no entrin dins la ratio, el cost de l’entrada serà de 8,50€ (no podrà superar 

el numero de monitors i monitores addicionals el numero d’infants totals).  

Promoció per als monitors i monitores acompanyants:1 menú gratuït i una guixeta 

gratuïta cada dos.  

Promoció per als infants: una invitació per cada infant per tornar a venir acompanyat d’un 

adult de pagament. 

En el cas de grups amb persones amb discapacitats físiques o psíquics, es pot tenir una 

ràtio de gratuïtat de fins a 1 cada 5 (consulteu a la Federació a l’hora de fer la reserva). 

Les instal·lacions estan preparades per a persones amb mobilitat reduïda, no així 

adaptades les atraccions. 

Al 2019 Illa Fantasia va inaugura una nova Àrea d’oci, amb tobogans renovats, punts de 

restauració y dos impressionants noves atraccions aptes per als més valents. 

 

http://www.illafantasia.com/
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Com arribar: Situat entre Premià de Mar i Vilassar de Dalt, just al 

costat de l’autopista a pocs quilometres de Barcelona. La millor 

manera d’arribar és amb autocar o transport privat. Si opteu pel 

transport públic, l’opció més viable és agafar la línia R1 de Renfe i 

baixar a l’estació de Premià de Mar. D’allà al parc hi ha un servei 

gratuït de bus llançadora amb el següent horari: 9:30 a 18h (juny i 

setembre) i 9:30 a 19h (juliol i agost), amb una periodicitat de 15 

minuts (de 14h a 16h el servei d'autobús romandrà parat).  

Valor afegit: La visita a l’Illa Fantasia ocupa tot el dia inclús es pot 

dinar de forma gratuïta a la zona de pícnic que te el parc.  

Igualment es pot complementar la visita a Illa Fantasia amb les platges de Premià i Vilassar 

per a acabar de passar el dia, platges que estan sota el control de l’Agència Catalana de 

l’Aigua per a garantir-ne la qualitat ambiental. 

Cada dijous durant els mesos de juliol i agost contarem amb una proposta atrevida a la 

vegada que lúdica que consistirà amb un programa d’animació al parc, dirigit al públic 

infantil i adolescents.  

Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Entrada al parc Illa Fantasia 

Descripció Entrada al parc aquàtic durant tot el dia. 

Edats Per a totes les edats. 

Horari De 10:00 a 18:00h juny i setembre. 

De 10:00 a 19:00h juliol i agost. 

Màx./min. participants Sense límit. 

Preu Del 6 de juny al 13 de setembre de 2019: 8.50€/infant 

5 de juliol i 11 d’agost tancat 

Observacions Els monitors entren gratis en una ràtio 1:10, arribant a ser 

1:5 en els grups amb persones amb discapacitat (segons el 

grau).  

Els monitors que no entrin dins la ratio, el cost de l’entrada 

serà de 8,50€ (no podrà superar el numero de monitors 

addicionals el numero d’infants totals) 

Menú gratuït pels monitors/es acompanyants. 

Invitació per cada nen/a per tornar a venir 

acompanyat d’un adult de pagament  

Guixeta gratuïta 1 per cada dos monitors 

 

Mateix preu des de 2012!!! 

Promoció exclusiva per als esplais de la Federació: 

 Preus exclusius per als esplais de la Federació, i preu d’adult a 8.50h 

 1 menú gratuït per als monitors i monitores acompanyants 

 1 invitació per cada infant per tornar a venir acompanyat d’un adult de pagament 

 1 guixeta gratuïta cada dos monitors i monitores  
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17 KAPLA, TALLER DE CONSTRUCCIONS  

Kapla és un joc de construcció francès format per petits llistonets de fusta de pi sense cap 

sistema de fixació. A través d’aquest joc pedagògic els infants començaran un procés de 

construcció que els permetrà arribar a grans construccions. Us proposem realitzar en el 

vostre propi esplai una jornada de tallers de construcció on tothom hi te cabuda. 

 

Adreça: L’animador es desplaça des d’El Vendrell al local de l’esplai per a realitzar la 

jornada de tallers. Es necessari disposar d’un espai ampli (per a uns 20 infants són 

necessaris uns 20m2) 

Pàgina web: www.kaplacat.cat 

Tipus d’activitat: lúdico-educativa  

Grup d’edat: per a totes les edats. 

Preu base: 3.2€/infant.  

 Modalitat de reserva: a través de 

Federació. 

Observacions:. Els infants de l’esplai 

s’organitzen en grups d’un màxim de 20 

participants (el millor es organitzar-los per 

edats). Poden haver tants grups com sigui 

necessari. 

Cada grup, sota la direcció de l’animador especialista amb 

el Kapla, participarà en un taller d’1h de durada. Durant 

aquesta hora en primer lloc es durà a terme una petita 

presentació del Kapla i de les tècniques de construcció. 

Després seran els propis infants els que construiran des 

de ponts fins a castells o tot tipus d’animals. El treball en 

grup, i l’esforç de tothom serà necessari perquè l’espai es 

transformi en un mon màgic tot fet de fusta. 

Els grups s’organitzaran des del grup dels més petits al 

grup dels més grans durant el dia, o els que siguin 

necessaris. Al final de tots els tallers es convidarà als 

infants a participar en la destrucció de les construccions 

fetes, ja que el Kapla és un joc efímer i és tan important 

aprendre a construir com aprendre a desmuntar les 

construccions. 
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Com arribar: L’animador es desplaçarà fins a l’esplai amb tot el material necessari, 

arribarà una hora abans de l’inici dels tallers. Si es volgués es podria organitzar una petita 

exposició per les famílies al final de la jornada. En aquest cas l’animador es podria quedar 

durant 30 minuts més. El transport de l’animador no està inclòs en el preu.  

Valor afegit: El Kapla és un joc que desperta la 

curiositat. A través de l’organització d’elements en 

l’espai i del joc es busca treballar aspectes com la 

concentració o l’equilibri. A més a més els tallers i el 

fet de jugar en grup ajuda a treballar la comunicació 

i les relacions entre els infants. En definitiva ensenya 

que amb el treball ben fet i l’esforç de tothom es 

poden acomplir grans objectius 

 

Activitats ofertades: 

Nom de l'activitat Taller de construcció KAPLA 

Descripció Tallers de 1h de durada en grups de 20 nens. 

Edats Per a totes les edats. 

Horari En funció de les necessitats de l’esplai 

Màx./min. participants Grups màxim d’uns 20 infants aproximadament, tenint en 

compte que es poden organitzar diversos grups de manera 

simultània (si hi ha espais diferents) o en diferent horari. 

Preu Activitat: 3.2€/infant. Preu amb IVA 

Transport: 0.4€/km a comptar des del Vendrell 

Observacions A banda del preu per infant es facturen com a despeses de 

desplaçament 0.4€ el Km (Preu sense Iva). Es realitzaran 

propostes individualitzades 

(*) Si esteu interessats en l’activitat, Kapla Catalunya pot realitzar pressupostos 

individualitzats per a cada petició, però sempre a través de la Federació. Per a la 

presentació d’una proposta seran necessaris el nombre d’infants participants 

(aproximadament) i l’adreça del lloc on es realitzarà el taller. 

 

 Mateix preu des de 2015 
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18 LUDOTECA ESPLAI BELLVITGE 

Us oferim més de 60m2 de racons de Joc Simbòlic. Els nens i les nenes podran 

jugar a ser per uns instants perruquers, veterinàries, botiguers, bomberes o 

cuiners!!! 

Aquest espai els permetrà desenvolupar la imaginació i podran gaudir d’experiències 

úniques amb els seus amics i amigues. 

 

Adreça: Rambla Marina 161-177, 

08907 l’Hospitalet del Llobregat 

Pàgina web: 

https://bellvitge.fundesplai.org/ 

Tipus d’activitat: lúdica. 

Grup d’edat: de 0 a 6 anys. 

Preu: 3,00€ 

Modalitat de reserva: a través de 

Federació. 

Observacions: es prega observar 

les normes establertes per a l’ús de la ludoteca que trobareu a l’esplai, així com l’horari 

d’ús. Així mateix serà necessari deixar la ludoteca en l’estat en què s’ha trobat.  

La ludoteca està disponible dimarts i dijous (es prega consultar per a confirmar disposició). 

L’horari de la mateixa és de 9:30 a 13:30. L’espai està adaptat per a persones amb 

mobilitat reduïda. La capacitat màxima de la ludoteca és de 25 infants. 

Com arribar: per acostar-vos-hi en 

transport públic, teniu molt bona 

combinació de metro, L1 (vermella) de 

Bellvitge. 

Valor afegit: si voleu dinar de pícnic, 

l’esplai ens recomana anar al parc Nou de 

Bellvitge, on trobareu ombra, zones de joc 

infantil i fonts d’aigua potable. També 

podeu optar per, en cas que estigui 

disponible i sigui possible, els espais de 

l’esplai.  

Per a completar la jornada, recomanem dur els infants a donar una volta pel mercat per a 

que en vegin la vida i la dinàmica. 

  

https://bellvitge.fundesplai.org/
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19 ESPAI INFANTIL ESPLAI LA GRESCA 

L’Espai Infantil es troba ubicat a Cerdanyola del Vallès. Un espai pensat per 

treballar formalment l’educació en el temps lliure, tenint en compte el joc com 

un element motivador essencial per a l’infant i el seu desenvolupament, el qual 

per mitjà del joc i la joguina desenvoluparà habilitats i competència socials i experimentarà 

noves relacions, vivències i actituds que el farà créixer.  

 

Adreça: c/Escoles 7, Cerdanyola del Vallès 

Pàgina web: www.facebook/Espai-Infantil.com 

Tipus d’activitat: lúdica. 

Grup d’edat: de 3 a 8 anys. 

Preu base: 3,00€. 

Modalitat de reserva: a través de Federació. 

Activitat:  

Espai creat per a l’infant i amb la intensió de 

cobrir totes les seves necessitats, interessos i 

motivacions emmarcades en cada etapa del 

creixement. L’infant podrà disposar de 4 sales 

diferents i gaudir lliurement del joc i la joguina 

que ens ofereixen: 

 SALA BACKGAMMON: especialitzada en jocs de taula, d’atzar, d’habilitats motrius i 

cognitives on a l’infant se l’hi oferirà l’oportunitat d’aprendre a acceptar a guanyar o 

perdre, diverses estratègies, habilitats i trucs de memòria i visuals. A l’espai de lectura i 

hora del conte a partir de la relaxació i la potenciació de la imaginació l’infant podrà posar 

en context les seves emocions i les de l’entorn a la vegada que treballa l’organització. 

 SALA BASTIDA: estarà dedicada a activitats d’experimentació, de construcció, de 

manipulació, de descoberta i d’observació per a totes les edats. El tipus de jocs i espais 

d’aquesta sala permetran a l’infant un procés de maduració, en quan a conductes, 

aprenentatges i desenvolupament de capacitats. Jocs a través de llums i ombres, 

manipulació amb diferents textures i materials, experiments amb moviment i objectes. 

 SALA FIRETA: en aquesta sala l’infant podrà experimentar i desenvolupar el pensament 

creatiu a la vegada que aprèn de l’entorn més immediat a expressar-se i identificar el seu 

interior. Es trobarà l’espai de la cuineta (rols familiars i hàbits d’alimentació), l’hospital 

(coneixement del propi cos i el dels companys com la cura i la higiene), les disfresses i 

titelles ( jocs de rol) i el supermercat (reforçar i treballar moments quotidians). 

 SALA ACROBÀCIA:  espai on l’infant podrà gaudir de moments on escoltar i conèixer el 

seu propi cos, per mitjà de la respiració, dels moviments i l’expressió amb activitats 

mogudes o de relaxació. Un espai  on treballar de forma individual o col·lectiva aspectes 

del cos. 

 EXTERIOR: espai tancat amb jocs i joguines que inviten al joc lliure, l’esport i 

l’experimentació. Si es demana també podem posar un petit espai d’experimentació amb 

aigua per a infants de 3-6 anys. 
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Observacions: es passarà un fitxa amb la 

normativa de la ludoteca i les coses que han 

de portar els infants per a poder utilitzar les 

instal·lacions i els hi recordarem a l’entrada. 

L’horari és els matins de 10:00 a 14:00h. 

L’espai està adaptat per a persones amb 

mobilitat reduïda. Capacitat: 40 infants 

aproximadament. 

Com arribar: en transport públic: tren 

regional direcció Terrassa o Manresa i baixar 

a Cerdanyola del Vallès i fent un passeig hi 

podeu arribar. 

Valor afegit: L’espai compta amb un pati tancat on podreu jugar, i amb ombra per a dinar 

o esmorzar. Al davant trobareu una plaça on també podeu passar l’estona de dinar. 

Horari: Dimarts (és el dia que es podria realitzar l’activitat/visita). 

Si voleu saber més:  

 

https://www.instagram.com/espai_infantil/ 

 

https://es-es.facebook.com/pages/category/School/Espai-Infantil-

728433370607718/ 

 

 

  

https://www.instagram.com/espai_infantil/
https://es-es.facebook.com/pages/category/School/Espai-Infantil-728433370607718/
https://es-es.facebook.com/pages/category/School/Espai-Infantil-728433370607718/
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20 LUDOTECA ESPLAI PUBILLA CASES-CAN 
VIDALET 

L’associació Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet, situada a cavall 

entre els barris dels mateixos noms, té un fort arrelament als barris des 

de la seva inauguració el 1979. La seva ludoteca està enfocada a 

treballar a través dels sentits, disposant d’espais diversos per treballar aspectes motrius i 

sensorials, així com jocs i joguines destinades a la petita i primera infància. 

A més disposem d’una sala polivalent per ampliar l’espai de joc. 

 

Adreça: Plaça de la Bòbila 1, 08906 L’Hospitalet del Llobregat  

Pàgina web: 

http://pubillacasescanvidalet.fundesplai.org  

Tipus d’activitat: Lúdica 

Grup d’edat: de 0 a 6 anys 

Preu base: 3€. 

Modalitat de reserva: A través de la Federació Catalana 

de l’Esplai 

Observacions: Es prega observar les normes establertes 

per a l’ús de la ludoteca que trobareu a l’esplai, així com 

l’horari d’ús. Així mateix serà necessari deixar la ludoteca 

en l’estat en què s’ha trobat. La ludoteca està disponible de dilluns a divendres, (es prega 

trucar per a confirmar disposició). L’horari de la mateixa és de 9:30 a 13:30 i de 15:00 a 

16:30h L’espai està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. La capacitat màxima 

de la ludoteca és de 25 infants.  

Com arribar: per acostar-vos-hi en transport públic, hi ha 

bona combinació de metro: l’esplai queda just al costat de 

la parada Can Vidalet de la Línia 5 (blava). Una mica més 

retirada està la parada Can Serra de la Línia 1 (vermella) 

Valor afegit: si voleu dinar de pícnic, l’esplai ens recomana 

anar al parc de Can Vidalet, on trobareu ombra, zones de 

joc infantil i fonts d’aigua potable. També podeu optar per, 

en cas que estigui disponible i sigui possible, els espais de 

l’esplai. Per a completar la jornada, recomanem dur els 

infants a dar una volta pel mercat per a que en vegin la 

vida i la seva dinàmica. 

 

  

http://pubillacasescanvidalet.fundesplai.org/
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21 LUDOTECA ESPLAI EL TRICICLE  

El Club d’Esplai El Tricicle, està ubicat al barri de les Planes de Sant Joan 

Despí. La ludoteca està enfocada a treballar els diferents hàbits de la vida 

quotidiana. Per a tal, disposa de diferents racons com  la caseta amb cuina, 

racó de nines, la botiga, els metges, la perruqueria i disfresses, la zona de 

construcció i cotxes,... A part dels ninots petits i els jocs de taula. 

  

Adreça: J.F.Kennedy, 4  08970 Sant Joan Despí  

Pàgina web: 

https://www.facebook.com/esplaieltricicle 

Tipus d’activitat: lúdica. 

Grup d’edat: de 3 a 8 anys. 

Preu base: 0,00€/infant. 

Modalitat de reserva: a través de Federació  

Observacions: es prega observar les normes 

establertes per a l’ús de la ludoteca que trobareu 

a l’esplai, així com l’horari d’ús. Així mateix serà necessari deixar la ludoteca en l’estat en 

què s’ha trobat. La ludoteca està disponible els dimarts (altres dies a consultar). 

L’horari de la mateixa és de 10:00 a 16:00. L’espai està adaptat per a persones amb 

mobilitat reduïda. La capacitat màxima de la ludoteca és de 20 infants. 

Com arribar: per acostar-vos-hi en transport públic, 

podeu venir en metro amb la L5 (blava) parada Cornellà 

Centre i des d’allà agafar el Tram, direcció Barcelona i 

baixar a la parada del Pedró, llavors només haureu de 

caminar una miqueta. 

Valor afegit: si voleu dinar de pícnic, l’Esplai ens 

recomana anar al parc de la Fontsanta, només està a 

10 minuts i allà trobareu ombra, zones de joc infantil i 

fonts d’aigua potable. També podeu optar per la Plaça 

del Mercat, al costat de l’Esplai, també amb font i zona 

infantil, o, en cas que estigui disponible i sigui possible, 

els espais de l’Esplai. 
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22 MARINELAND  

Marineland consta de dos tipus de parc diferents. El primer és un parc 

Zoològic amb exhibicions de dofins, aus exòtiques i lleons marins i 

l'altra part és Parc Aquàtic per tota la família. És una bona combinació 

entre una oferta lúdica i una educativa. Novetat 2020: Piscina d’onades 

 

Adreça: Ctra. Malgrat a Palafolls s/n 08389 PALAFOLLS  

Pàgina web: www.marineland.es 

Tipus d’activitat: Lúdic-educativa. 

Grup d’edat: per totes les edats. 

Preu base:  10,75€ GRUP CASAL amb reserva 

prèvia 

Modalitat reserva: a través de Federació. 

Observacions: el recinte és adaptat a 

persones amb mobilitat reduïda. A les piscines 

no hi ha accés per a persones amb discapacitat 

física. 

Els monitors entren gratuïtament en una ràtio 

1:10 resta monitors fora ràtio preu 10.75€ 

 

Com arribar:  

En tren des de Barcelona, Rodalies Línia R1.  

Un cop allà es pot agafar un bus des de Santa 

Susanna (parada bus al costat de Renfe) reserva 

prèvia.  

L’horari de sortides del Bus cap a Marineland és 

temporada baixa 10.25h i 12:15h, en temporada 

alta 9.50h, 11:00 i 12:00h.  

L’Horari de tornada des de Marineland és 

temporada baixa 17.15h i temporada alta 17h i 

18h. Per grups autobús amb reserva prèvia.  

Valor afegit: el parc aquàtic en sí ja és una visita de tot el dia. Igualment, si voleu, podeu 

anar a visitar el poble del costat anomenat Blanes entre d’altres pobles de la costa gironina. 

http://www.marineland.es/
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Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Visita lliure Marineland 

Descripció Inclou les visites a les diverses instal·lacions del complex: 

les del parc aquàtic i les del parc zoològic, així com les 

exhibicions d’Aus exòtiques, lleons marins i dofins.  

Novetat 2020: Piscina d’onades 

Edats Per a totes les edats 

Horari Temporada baixa: del 18/05 al 26/06/2020 i del 07/09 al 

20/09/2020 

Horari del parc: de 10:30h a 17:00h. 

 

Temporada alta: del 27/06 al 06/09/2020 

Horari del parc: des de 10:00h a 18:30h. 

 

Exhibicions d’aus exòtiques:  a les 11:00 i 15:30 

Exhibicions de lleons marins: a les 12:00 i 16:30  

Exhibicions de dofins: a les 12:30 i 17:00. 

 

Màx./min. participants Sense límit 

Preu 10,75€ per persona  

Gratuït 1 monitor cada 10 infants 

Observacions Durada aproximada de la visita és de tot el dia 
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23 MASIA DE CAN JULIANA 

Can Juliana és un espai envoltat de natura on 

desenvolupar activitats d’esport i aventura. Una masia del segle XIII en mig de 40 

hectàrees de terreny per a gaudir d’activitats entretingudes per a diferents edats. 

Gimcanes per als petits, excursions guiades per monitors de natura, jocs d’aventura (tir 

amb arc, dards, parc d’aventura, ...), tot d’activitats a gaudir en la natura per passar un 

gran dia a l’aire lliure. 

 

Adreça: crta. Sant Feliu (BV-1249) s/n km.2. 08211  Castellar del Vallès. 

Pàgina web: http://www.canjuliana.com 

Tipus d’activitat: lúdic-esportiva. 

Grup d’edat: entre 3 i 16 anys. 

Preu base: el preu varia entre 

8,80€ i els 11€ 

Modalitat de reserva: a través 

de Federació. 

Observacions: els monitors i 

monitores entren de manera 

gratuïta. Els espais de la masia 

estan adaptats a les persones 

usuàries amb mobilitat reduïda. 

La masia disposa de zona de 

pícnic. 

Com arribar: s’hi arriba només en transport privat. Venint des de Sabadell cal agafar la 

carretera B-124 vers Castellar del Vallès, travessar tota la població i en sortir-ne, trencar 

a mà esquerra per prendre la carretera B-1249. A pocs quilòmetres trobareu la indicació 

del trencall que us durà a veure la casa (altre 

cop a mà esquerra). 

Valor afegit: l’entorn natural és 

incomparable, més tenint en compte la 

proximitat als nuclis urbans del Vallès. 

Completar l’estada a la masia amb una 

excursió pels boscos propers i el dinar a l’aire 

lliure és una gran opció. 

http://www.canjuliana.com/
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Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Gimcanes d’exploradors, pirates i follets 

Descripció Joc de pistes pel bosc fins trobar un tresor 

Edats De 3 a 10 anys. 

Horari Al llarg del matí, segons reserva. 

Màx./min. participants Grups de 20/25 infants. 

Preu 8,80 €/infant. 

Observacions La durada aproximada de l’activitat és d’una hora i trenta 

minuts. 

 

Nom de l'activitat Tirolines 

Descripció Recorregut pels arbres de la zona 

Edats A partir dels 8 anys. 

Horari Al llarg del matí, segons reserva. 

Màx./min. participants Mínim 8 nens 

Preu 11 €/infant. 

Observacions La durada aproximada de l’activitat és d’una hora. 

 

Nom de l'activitat Laberint Multijocs 

Descripció Compendi d’activitats esportives, amb bàsquet, futbol, tir 

amb arc, dards, golf i jocs d’intel·ligència. 

Edats A partir de 6 a 16 anys. 

Horari Al llarg del matí, segons reserva. 

Màx./min. participants Grups de 20/25 infants. 

Preu 8,80€/infant. 

Observacions 
La durada aproximada de l’activitat és d’una hora i trenta 

minuts. El nivell i tipologia dels jocs varia segons l’edat del 

grup. Activitat adaptada a persones usuàries de mobilitat 

reduïda i discapacitat psíquica. 

 

Nom de l'activitat Gimcana del “tirachinas” gegant 

Descripció 
Es una activitat per fer en grup, cal venir preparat perquè 

us convertireu en cavallers, haureu de tombar un castell 

construït per l'equip contrari, utilitzant totes les estratègies 

possibles. 

Amb aquesta activitat aconseguirem consolidar el grup i 

divertir-nos.  

Edats A partir de 6 anys 

Horari Al llarg del matí, segons reserva. 

Màx./min. participants Grup mínim per fer l'activitat 8 persones. 

Preu 8,80€/infant 

Observacions La durada aproximada de l’activitat és d’una hora i trenta 

minuts. 

La podeu practicar amb família, amb els amics, l'escola, 

l'empresa 
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Nom de l'activitat “Humor amarillo boom!” 

Descripció Gimcana amb lluita de gladiadors. 

Jocs amb les boles zorb. 

La conquista de la bandera. 

El rodeu (joc de resistència) 

El franc tirador. 

Busca mines. 

Edats A partir de 14 anys 

Horari 10h/12h/17h 

Màx./min. participants  

Preu 17€/infant. 

Observacions La durada aproximada de l’activitat és de  2 hores. 

 

Nom de l'activitat Orientació 

Descripció Els i les joves viuen una experiència nova d’autogestió, ja 

que en la seva troballa de les diferents fites únicament, 

disposen d’un mapa, una brúixola i la seva capacitat 

d’orientar-se enmig del bosc. 

Edats D’11 a 16 anys. 

Horari Al llarg del matí, segons reserva. 

Màx./min. participants Grups de 20/25 infants. 

Preu 11€/infant. 

Observacions La durada aproximada de l’activitat és d’una hora i trenta 

minuts. Activitat adaptable a persones usuàries de mobilitat 

reduïda i discapacitat psíquica (consultar). 

 

Nom de l'activitat Paintball 

Descripció Partida estratègica amb boles de pintura 

Edats De 7 a 16 anys. 

Horari Al llarg del matí, segons reserva. 

Màx./min. participants Grups de mínim de 8 màxim de 50 infants. 

Preu 12,30€/infant 

Observacions La durada aproximada de l’activitat és de 2 hores 

 

Nom de l'activitat Tubby Slide 

Descripció Tobogan de 40 metres, es tiren amb un donut.  

Edats De 5 a 16 anys. 

Horari Al llarg del matí, segons reserva. 

Màx./min. participants Grups de mínim de 8 màxim de 35 infants. 

Preu Activitat que s’ha de combinar amb alguna altre i fer preu 

tancat. 

Observacions La durada aproximada de l’activitat és de 30 minuts 
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Nom de l'activitat Bubbles & Rolls  

Descripció Boles inflables i rolls inflables on els nens i nenes podran 

ficar-se a dins jugar a diferents jocs. 

Edats De 6 a 16 anys. 

Horari Al llarg del matí, segons reserva. 

Màx./min. participants Grups de mínim de 8 màxim de 35 

Preu Activitat que s’ha de combinar amb alguna altre i fer preu 

tancat. 

Observacions La durada aproximada de l’activitat és de 1 hora 

 

 Mateix preu des de 2016!! 
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24 MUSEU DE LA XOCOLATA   

En ple centre de Barcelona, el Museu de la Xocolata és un dels 

museus més demandats per la quitxalla per la seva combinació entre 

activitats lúdiques i educatives.  A part de l’ excel·lent i més completa exposició sobre el 

cacau de tota Europa. El Museu posa a disposició dels visitants la possibilitat de realitzar 

tallers de pastisseria on els nens i nenes podran jugar i experimentar i finalment endur-se 

les seves elaboracions cap a casa (o menjar-se-les pel camí).  

  

Adreça: C/ Comerç 36, 08003 Barcelona.  

Pàgina web: www.museuxocolata.cat   

Tipus d’activitat: lúdic-educativa.  

Grup d’edat: a partir de 3 anys.  

Preu base: veure activitats concretes.  

Modalitat de reserva: a través de Federació 

Catalana de l’Esplai.  

Observacions: Els monitors entren gratis. El museu està adaptat per a persones amb 

mobilitat reduïda, així com part de les activitats estan pensades per a que també les puguin 

fer discapacitats psíquics.  

Com arribar: Amb transport públic, 

les parades de metro més properes 

són L4 Jaume I i L1 Arc de Triomf. La 

parada de la Renfe Rodalies més 

propera és Arc de Triomf. Si us hi 

voleu acostar amb bus, les línies més 

properes són: H14, H16, V19, B20, 

B25, N11, 120  

  

Valor afegit: Normalment, la visita al 

museu es pot complimentar aprofitant la presència propera del Parc de la Ciutadella, espai 

ideal per dur els infants a dinar i per a què gaudeixin d’una estona d’esbarjo. Dintre del 

Museu no hi ha un espai per dinar, es pot aprofitar el mateix Parc.  

Depenent de la tipologia de joves que tingueu, recomanem la visita a la “manzana friky”, 

compresa entre el passeig de Sant Joan, Ronda Sant Pere i els carrers Ausiàs March i 

Bailén, on podran fer safareig sobre tot tipus de subcultura de c mic i jocs.  

    

  

4   
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Activitats ofertades:  ACTIVITATS D’ESTIU 2014  

  

Nom de l'activitat  Fruites amb xocolata  

Descripció  Activitat sensorial en la qual es potència el sentit del gust. 

Els nens, amb l’ajuda d’una monitora, treballaran amb 

diferents fruites i faran els seus propis bombons amb 

xocolata desfeta.  

Edats  De 0 a 3 anys.  

Horaris  De dilluns a divendres de 10:00 a 18:30 hores.  

Num participants  15 persone per grup  

Preu  15,00€/infant.  

Observacions  Durada aproximada d’una hora. Activitat adaptada per a 

discapacitats psíquics.    

   

Nom de l'activitat  El dolç món de la Xispeta de Cacau  

Descripció  Visita dinamitzada al museu de la mà dels contes i jocs que 

ens farà la Xispeta del Cacau.  

Edats  De 3 a 6 anys.  

Horaris  De dilluns a divendres de 10:00 a 18:30 hores.  

Màx./min. participants  Grups recomanats de 15-25 persones.  

Preu  8,50€/infant.  

Observacions  Durada aproximada d’una hora.    

  

Nom de l'activitat  Artistes de la Xocolata  

Descripció  Taller on els infants crearan una figura de xocolata a partir 

de les explicacions sobre l’origen, característiques i 

manipulació del cacau.  

Edats  De 3 a 16 anys.  

Horaris  De dilluns a divendres de 10:00 a 18:30 hores.  

Màx./min. participants  Grups recomanats de 15-25 persones.  

Preu  8,50 €/infant.  

Observacions  Durada aproximada d’una hora. Activitat adaptada per a 

discapacitats psíquics.    

  

Nom de l'activitat  Descobridors del cacau  

Descripció  Dividits en maies i asteques, els infants són participants 

d’una hist ria fabulosa prenent com a fil conductor la hist 

ria i el procés de fabricació de la xocolata.  

Edats  De 6 a 12 anys.  

Horaris  De dilluns a divendres de 10:00 a 18:30 hores.   

Màx./min. participants  Grups recomanats de 15-25 persones.  

Preu  8,50€/infant.  

Observacions  Durada aproximada d’una hora.     
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Nom de l'activitat  Fes de Pastisser  ACTIVITATS D’ESTIU 2014  

Descripció  Taller on els infants aprendran les nocions bàsiques de 

pastisseria elaborant postres típics catalans.  

Edats  De 6 a 12 anys.  

Horaris  De dilluns a divendres de 10:00 a 17:30 hores.   

Màx./min. participants  Grups recomanats de 15 persones.  

Preu  17,00 €/infant.  

Observacions  Durada aproximada de dues hores.     

  

Nom de l'activitat  Visita guiada al museu  

Descripció  Visita al museu amb guia que explicarà sobre els orígens del 

cacau, tradicions catalanes o certes figures exposades.  

Edats  A partir de 12 anys.  

Horaris  De dilluns a divendres de 10:00 a 18:30 hores.   

Màx./min. participants  Grups recomanats de 15-25 persones.  

Preu  7,50€/infant.  

Observacions  Durada aproximada d’una hora.    

  

Nom de l'activitat  Xocolating   

Descripció  Per convertir-te en un professional de la xocolata, 

s’elaboren diverses peces: una rajola, piruletes i dos 

classes de bombons diferents.  

Edats  A partir de 16 anys.  

Horaris  De dilluns a divendres de 10:00 a 17:30 hores.   

Màx./min. participants  Grups recomanats de 15 persones.  

Preu  22,00€/infant.  

Observacions  Durada aproximada de dues hores. Activitat adaptada per a 

discapacitats   psíquics.  

  

Nom de l'activitat  Taller de Piruletes  

Descripció  Taller on els infants crearan piruletes originals i divertides. 

Elaboraran piruletes de xocolata negra, blanca i amb llet, 

decorades amb espècies, fruits secs i fruita.    

Edats  A partir de 8 anys.  

Horaris  De dilluns a divendres de 10:00 a 18:00 hores.  

Màx./min. Participants  Grups recomanats de 15 persones.  

Preu  19€/infant.  

Observacions  Durada aproximada d’una hora i trenta minuts. Activitat 

adaptada per a discapacitats psíquics.    
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Nom de l'activitat  Tast de Xocolata  

Descripció  Els joves aprendran a distingir 5 varietats diferents de 

xocolata, les seves característiques i com s’han de tastar.  

Edats  A partir de 12 anys.  

Horaris  De dilluns a divendres de 10:00 a 18:30 hores.  

Màx./min. participants  Grups recomanats de 15-25 persones.  

Preu  9,00€/infant.  

Observacions  Durada aproximada d’una hora.    
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25 MUSEU TORRE BALLDOVINA 

La Torre Balldovina és un edifici de gran interès històric que mostra diverses 

expressions arquitectòniques fruit de les transformacions sofertes al llarg del temps, 

i és representatiu de l'evolució de la ciutat. 

 

Adreça: Plaça de Pau Casals, s/n 08922 Santa Coloma de Gramenet 

Pàgina web: www.gramenet.cat/museutorreballdovina. 

Tipus d’activitat: educativa. 

 

Grup d’edat: per totes les edats, depèn 

de l’activitat triada. 

 

Preu base: Entre 6,80€/infant i 

8,95€/infant  

 

Modalitat de reserva: a través de 

Federació. 

Observacions: Alguns tallers es poden concretar de fer a l’esplai, però el preu del viatge 

dels monitors no entra dintre del preu final. El museu està adaptat per a persones amb 

mobilitat reduïda, així com part de les activitats estan pensades per a que també les puguin 

fer discapacitats psíquics així com part de les 

activitats estan pensades per a que també les puguin 

fer discapacitats psíquics. 

Com arribar: Amb transport públic, les parades de 

metro més properes són Santa Coloma L1 (la 

vermella) i la nova parada de la L9 (la taronja) Can 

Peixauet. 

Valor afegit: Normalment, la visita al museu es pot 

complimentar aprofitant els magnífics jardins que hi 

trobem al Museu, espai ideal per dur els infants a 

dinar i per a què gaudeixin d’una estona d’esbarjo. 

  

http://www.gramenet.cat/museutorreballdovina
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Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Viatjant pel món 

Descripció Els nens i nenes viatjaran pel món coneixent els trets més 

característics del país on provenen els diversos jocs. 

Viatjarem a Hawai, ballarem i ens guarnirem al Marroc, 

jugarem al ladrillo, ens maquillarem a la Xina, farem ioga i 

jugarem a cricket (segons les edats dels nens i nenes). 

Edats Per a totes les edats (activitat adaptable). 

Horari De 9:00 a 17:00 hores. 

Màx./min. participants Com a màxim 30 persones per monitor del taller (si excedeix 

d’aquest número per grup, és necessari un altre monitor i 

incrementa el preu). 

Preu 170 € per grup, (si el grup és de més de 25 alumnes caldrà 

sumar-hi el preu dels alumnes que el superin: 6,80 € per 

alumne) 

Observacions L’activitat dura mig dia (més o menys tres hores).  

Es pot realitzar tant a l’Esplai (dintre del preu no entra el 

transport) o el Museu. 

 

 

 

 

Nom de l'activitat Un dia a la prehistòria 

Descripció Els nens i nenes viatjaran al passat convertint-se en homes 

i dones de la prehistòria (el Paleolític i el Neolític). 

Treballarem amb el sílex, farem pintura rupestre, ens farem 

un penjoll, moldrem blat, caçarem i ens pintarem la cara 

(segons les edats dels nens i nenes). 

Edats Per a totes les edats (activitat adaptable). 

Horari De 9:00 a 17:00 hores. 

Màx./min. participants Com a màxim 30 persones per monitor del taller (si excedeix 

d’aquest número per grup, és necessari un altre monitor i 

incrementa el preu). 

Preu 170 € per grup, (si el grup és de més de 25 alumnes caldrà 

sumar-hi el preu dels alumnes que el superin: 6,80 € per 

alumne) 

Observacions L’activitat dura mig dia (més o menys tres hores).  

Es pot realitzar tant a l’Esplai (dintre del preu no entra el 

transport) o el Museu. 
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Nom de l'activitat Un dia al món dels ibers 

Descripció Els nens i nenes viatjaran al passat convertint-se en homes 

i dones d’època ibera. Ens farem una moneda ibera, 

moldrem blat, pintarem una ceràmics, escriurem en iber 

(segons les edats dels nens i nenes). 

Edats Per a totes les edats (activitat adaptable). 

Horari De 9:00 a 17:00 hores. 

Màx./min. participants Com a màxim 30 persones per monitor del taller (si 

excedeix d’aquest número per grup, és necessari un altre 

monitor i incrementa el preu). 

Preu 170 € per grup, (si el grup és de més de 25 alumnes caldrà 

sumar-hi el preu dels alumnes que el superin: 6,80 € per 

alumne) 

Observacions L’activitat dura mig dia (més o menys tres hores).  

Es pot realitzar tant a l’Esplai (dintre del preu no entra el 

transport) o el Museu. 

 

 

 

 

Nom de l'activitat Qui eren els ibers? 

Descripció Visita a un Poblat Ibèric del Puig Castellar, un típic poblat 

de cim de turó. Un cop acabada la visita poden visitar el 

Museu on veuran una audiovisual i faran un taller. 

Edats Per a totes les edats (activitat adaptable). 

Horari De 9:00 a 17:00 hores. 

Màx./min. participants Com  a màxim 30 persones per monitor del taller (si 

excedeix d’aquest número per grup, és necessari un altre 

monitor i incrementa el preu). 

Preu 223,75 € per grup, (si el grup és de més de 25 alumnes 

caldrà sumar-hi el preu dels alumnes que el superin: 8,95 

€ per alumne) 

Observacions L’activitat dura tot el dia. No adaptat a discapacitats físics. 
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Nom de l'activitat L’època medieval 

Descripció Els nens i nenes viatjaran al passat convertint-se en homes 

i dones d’època medieval. Ballarem, ens guarnirem amb 

un detall medieval, farem un torneig, escriurem amb lletra 

gòtica, ens farem un emblema heràldic (segons les edats 

dels nens i nenes). 

Edats Per a totes les edats (activitat adaptable). 

Horari De 9:00 a 17:00 hores. 

Màx./min. participants Com  a màxim 30 persones per monitor del taller (si 

excedeix d’aquest número per grup, és necessari un altre 

monitor i incrementa el preu) 

Preu 170 € per grup, (si el grup és de més de 25 alumnes caldrà 

sumar-hi el preu dels alumnes que el superin: 6,80 € per 

alumne) 

Observacions L’activitat dura mig dia (més o menys tres hores). 

Es pot realitzar tant a l’Esplai (dintre del preu no entra el 

transport) o el Museu. 
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26 PARC ARQUEOLÒGIC MINES DE GAVÀ 

El Parc Arqueològic Mines de Gavà és un centre d'interpretació del neolític on 

podreu veure les mines en galeria més antigues d'Europa. Fent un salt al passat 

reviureu l'experiència d'investigar, en una expedició arqueològica, com era la 

vida fa 6.000 anys.  El Parc Arqueològic Mines de Gavà compta amb les darreres 

tecnologies audiovisuals i multimèdia situats en els 3.000m2 de l'àrea expositiva que 

faciliten la immersió en aquest gran viatge en el temps. 

 

 

Adreça: Plaça Jaume I, número 7  08850 Gavà. 

Pàgina web: 

www.parcarqueologic.cat 

Tipus d’activitat: educativa, 

lúdica i de descoberta. 

Grup d’edat: entre 3 i 16 anys. 

Preu base: a partir de 3,70€, 

segons l’activitat. 

Modalitat de reserva: a través 

de Federació. 

Observacions: els/les monitors/es i acompanyants tenen sempre l'entrada gratuïta. El 

recinte està adaptat per a persones de mobilitat reduïda. Tenim activitats específiques per 

persones amb discapacitat visuals. 

Com arribar 
fins a Gavà s'hi pot arribar amb la RENFE, R2 

Sud, direcció Castelldefels-Sitges-Vilanova-Sant 

Vicenç de Calders. Des de l'estació de tren 

podeu venir caminant per la Rambla de Gavà 

fins al Parc Arqueològic Mines de Gavà. És un 

passeig de 10 minuts. 

Si veniu amb autocar, agafeu la Carretera C-32, 

direcció Tarragona: Sortida 48A (direcció Gavà 
Barnasud). Direcció Barcelona: Sortida 47 
(direcció Centre). 

Valor afegit: El Parc Arqueològic està molt a prop del Museu de Gavà. Al Museu de Gavà 

teniu l'entrada gratuïta a l'exposició permanent “Gavà les veus del paisatge”, on es situen 

entre d'altres, les peces arqueològiques originals recuperades a les mines. El Museu s'ubica 

ben mig de la Torre Lluch, un nou espai d’esbarjo amb zones enjardinades, gronxadors, i 

plaça oberta i divertides fonts, ideal per acomodar els joves visitants, i a 5 minuts de 

l’Estació de tren i principals línies de Bus. 

http://www.parcarqueologic.cat/cat/imgpcn/arribar.asp
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Podeu combinar les vostres visites realitzant tallers també al Museu de Gavà. La utilització 

d'aquestes dues instal·lacions, Parc Arqueològic Mines de Gavà i Museu és molt interessant 

si voleu passar tot el dia a Gavà. 

Podeu optar per dinar a la ciutat, sense necessitat d'utilitzar l'autocar per desplaçar-vos. 

Molt a prop del Parc Arqueològic Mines de Gavà teniu diferents parcs municipals com ara 

el Parc de la Torre Lluch, la Plaça Catalunya o la Plaça de la Mineria. 

Si porteu autocar, el Parc del Mil·lenni, és una molt bona opció. Té una superfície de 10 

hectàrees on podreu estar a l'ombra ja que està envoltat de zones de bosc. Aquest Parc 

compta amb zones de pícnic, una zona infantil fonts d'aigua potable i lavabos a la zona de 

l'auditori Marc Grau. 

Si us voleu refrescar, tenim la platja molt a prop. Podeu gaudir d'un bany, i d'una passejada 

pel passeig marítim de Gavà. 

 

 

 
 

VISITES GUIADES AL PARC ARQUEOLÒGIC 

Nom de l'activitat Posa't el casc i endinsa't a la mina 

Descripció 
 

Ens posarem en la pell d’un arqueòleg i seguirem totes les 

pistes que ens dóna el jaciment de les Mines de Gavà, que és 

únic a Europa, per conèixer el ric patrimoni arqueològic. Ens 

convertirem en autèntics arqueòlegs! 
Edats De 3 a 16 anys. 
Horari De 10:00 a 18:00 hores 
Màx./min. participants Mínim 20 persones, màxim 30 persones per grup. Capacitat fins 

a 180 participants. 
Preu 3,70€/infant. 
Observacions La durada és d'una hora. 
 

 

 

 

Nom de l'activitat Visita guiada exposició i a la mina. 
Descripció 
 

Visita guiada dinamitzada a la zona d’exposició i la mina 

didàctica. 
Edats De 3 a 16 anys. 
Horari De 10:00 a 18:00 hores 
Màx./min. participants Mínim 20 persones, màxim 30 persones per grup. Capacitat fins 

a 180 participants. 
Preu 4,90/infant 
Observacions La durada és d'una hora i trenta minuts. 
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ACTIVITATS 
 

Nom de l'activitat Els petits/es miners/es: En Roc i la Mina Una història 

prehistòrica. 

Descripció Com vivien, com jugaven, què feien... en definitiva, com eren 

els nens i nenes d’un poblat neolític de fa 6.000 anys són les 

respostes que ens faran en Roc i la Mina a través de la 

narració de les seves experiències plenes de descobertes i 

d’emocions. 

Edats De 3 a 5 anys. 

Horari De 10:00 a 18:00 hores. 

 

Màx./min. participants 
Mínim 20 persones, màxim 30 persones per grup. Capacitat fins 

a 180 participants. 

Preu 3,70€/infant. 

Observacions La durada és d’una hora. 

 

 

 

 

VISITES GUIADES MINA+ TALLER 

 

Nom de l'activitat Visita guiada exposició i un taller. 

Descripció 
 

 

Visita didàctica dinamitzada a la mina i un taller lúdic. 

Edats De 3 a 16 anys. 

Horari De 10:00 a 18:00 hores 

Màx./min. participants Mínim 20 persones, màxim 30 persones per grup. Capacitat fins 

a 180 participants. 

Preu 6,10€/infant 

Observacions La durada és d'una hora i trenta minuts. 
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Els tallers que podeu triar són: 
 

Nom de l'activitat Taller de joieria prehistòrica 

Descripció 

 

Des d’antic, les persones ens hem ornamentat i embellit. 

Arracades, penjolls, anells... 
La variscita que fa 6.000 anys s’extreia de Gavà també tenia  

múltiples significats. Descobriu-los i, reproduint el procés 

d’elaboració d’una joia neolítica, confeccioneu-vos un 

penjoll. 

Edats De 6 a 16 anys. 

Horari De 10:00 a 18:00 hores. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones, màxim 30 persones per grup. Capacitat fins 

a 180 participants. 

 

 

 

Nom de l'activitat Taller “artesans de l'argila” 

Descripció 
 

 

Mitjançant una activitat plàstica, els alumnes reconstruiran el 

procés de fabricació d’un recipient de fang. Faran servir els 

mateixos materials i les mateixes tècniques de modelat i de 

decoració que es van utilitzar a Gavà fa 6.000 anys. 

Edats De 3  a 16 anys. 

Horari De 10:00 a 18:00 hores. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones, màxim 30 persones per grup. Capacitat fins 

a 180 participants. 

 

 

 

Nom de l'activitat El joc del neolític! 

Descripció 
 

Posem a prova l’habilitat i l’enginy tot jugant al Parc! 
Una divertida prova ens permetrà aconseguir un objectiu 
comú: resoldre els enigmes ocults al neolític. 

Edats De 6  a 16 anys. 

Horari De 10:00 a 18:00 hores. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones, màxim 30 persones per grup. Capacitat fins 

a 180 participants. 
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Activitats al Museu de Gavà 
 
Nom de l'activitat Petits pintors a la prehistòria 

Descripció 
 

Ens encanta pintar! 
Voleu saber què pintaven a la prehistòria? Voleu saber de 

quins materials vegetals i minerals s’extreien aquests 

colors? 
Veniu a elaborar la vostra pròpia pintura natural per 

confeccionar un gran mural! 
Edats De 3 a 12 anys. 

Horari De 10:00 a 14:00 hores. 

Preu 2,70€/infant 

Màx./min. participants Mínim 20 persones, màxim 30 persones per grup cada 

hora. 
Observacions La durada és d'una hora. 

 

 

Nom de l'activitat Taller “L'arqueòleg un detectiu del passat” 

Descripció 
 

Investiguem el nostre passat! 
Voleu ser arqueòlegs per un dia? A partir d’un treball de 

camp experimentarem el que fan els arqueòlegs a una 

excavació arqueològica. 
Fareu troballes que desprès us ensenyarem a interpretar. 

Us apunteu a investigar? 

Edats De 7  a 16 anys. 

Horari De 10:00 a 18:00 hores. 

Preu 3,20€/infant 

Màx./min. participants Mínim 20 persones, màxim 30 persones per grup. Capacitat 

fins a 180 participants. 

Observacions La durada és d'una hora i trenta minuts 

 

 

 Mateix preu des de 2015!! 
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27 PARC DE VALLPARADÍS 

El Parc de Vallparadís, pulmó verd de la ciutat de Terrassa, rep el seu nom del fet de ser 

un vertader paradís per als primers habitants ibers, amb aigua i aliment abundant. 

Inaugurat el 1999 després de 8 anys de rehabilitació de la llera del torrent, el parc ofereix 

una vasta àrea d’esbarjo per gaudir de l’aire net i la flora i la calma dins de la ciutat. I com 

no, les més que apreciades piscines. 

   
Adreça: Oficines del Parc de Vallparadís. 

Rambla de Sant Nebridi, 55 (interior del parc). 

08222 Terrassa. 

Pàgina web: 

http://www.emocions.cat/actius.php?lang=cat 

Tipus d’activitat: lúdica. 

Grup d’edat: per a totes les edats. 

Preu base: Mínim 20 participants. 

 2 activitats (menys snorkel):  

- OPCIÓ 1: de 10:30h a 12:30h:  9.75€/infant. 

- OPCIÓ 2: de 12:30h a 14:30h, 8,75€/infant. 

 2 o 3 activitats (segons les escollides): de 10:30h a 13:30h: 14€/infant. 

 3 o 4 activitats (segons les escollides): de 10:30h a 16:00h: 17€/infant. 

Modalitat de reserva: a través de Federació. 

Observacions: els monitors també paguen per accedir a la piscina. Atenció a la ràtio de 

1:8 per a poder accedir-hi. La piscina és adaptada a persones amb mobilitat reduïda. Les 

activitats es realitzen de dilluns a divendres. En el preu de les activitats queda inclosa 

l’entrada al parc. Es pot fer pícnic dins del parc. 

Valor afegit: passar el dia al Parc de Vallparadís de per ser és una gran manera de passar 

el dia a l’aire lliure. A la piscina hi podeu estar sense limitació. Altrament, donar una volta 

pel parc és molt recomanable, sobretot per la zona del Jardí de les Percepcions. També us 

podeu acostar, si voleu, fins el conjunt monumental de les Esglésies de Sant Pere i/o al 

Castell Cartoixa de Vallparadís a fer una mica de cultura. A més podeu accedir a la zona 

de pícnic. 
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Com arribar:  Teniu dues opcions:  

OPCIÓ 1-Fer la parada al Pàrquing d'autocars específic de la ZONA NORD de 

Parc  (Carrer de l'Arquitecte Puig i Cadafalch, 25 08222 Terrassa)  

Aquest és l'enllaç Google Maps https://goo.gl/maps/bBm5AqdRQAx  I fer una bonica 

passejada (15 min.) https://goo.gl/maps/tHX8vA5q73o  pels entorns i elements  més 

atractius del parc (CASTELL CARTOIXA, ESGLÈSIES DE ST PERE, FLORA etc) fins la zona 

sud  on hi ha les nostres oficines. 

 OPCIÓ 2-Fer la parada ràpida a la parada d'autobusos de línea situada a la ZONA SUD 

del Parc (Carretera Montcada nº380 ) 

Aquest és l'enllaç Google Maps: https://goo.gl/maps/Rd8VQ4a3j5Q2  

I entrar al Parc , a la dreta de la piscina del Parc hi trobareu la muntanyeta on hi ha les 

oficines.  

 **INFORMAR-VOS QUE PER ARRIBAR AL PARC DE VALLPARADIS JA DISPOSEM 

D'UNA ESTACIÓ DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB 

PARADA DINS DEL PARC A TOCAR DE LES NOSTRES OFICINES -nom de l'estació  

VALLPARADIS UNIVERSITAT 

Les piscines les trobareu dins del parc, al Torrent de les Ànimes, es veuen a simple 

vista. Si voleu completar el dia amb una estada a la piscina, cal que aquestes les 

concreteu vosaltres; Entrada a piscina ( trucar 937397419)  

https://aoberta.terrassa.cat/oficines/infoEntitat.jsp?id=18334 

Per accedir a les oficines de Emocions, activitats en el medi natural cal que us dirigiu al c/ 

Llac de Vallparadís 3 (interior del parc, zona de la Muntanyeta). Des de dins de Terrassa, 

els busos que us hi deixen més a prop són les línies 1, 4, 7 i 10. Més informació a 

www.tmesa.com. 

 

  

https://goo.gl/maps/bBm5AqdRQAx
https://goo.gl/maps/tHX8vA5q73o
https://goo.gl/maps/Rd8VQ4a3j5Q2
http://www.tmesa.com/
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Activitats ofertades: 

Nom de l'activitat Escalada 

Descripció Qui no ha intentat enfilar un arbre? O pujar una roca? Amb 

aquesta activitat els infants podran aprendre les tècniques 

bàsiques de l’escalada i adquireixen aspectes motrius com la 

coordinació, l’equilibri, l’orientació espacial, a més de 

divertir-se amb els companys, potenciant, així, els valors 

bàsics com el respecte i el companyerisme. 

Edats A partir de 6 anys 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat.  

 

Nom de l'activitat Bicicleta tot terreny 

Descripció Els infants viuran un viatge ple d’aventures, en un passeig 

en bicicleta tot terreny, realitzant un itinerari senyalitzat i 

recorreguts específics. 

Edats A partir d’11 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

Nom de l'activitat Tirolina 

Descripció Els infants podran gaudir d’una nova experiència amb els 

seus companys, ja que disposaran d’un arnés     per 

descendir en tirolina dintre d’un circuit adaptat.  

Edats A partir de 6 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

Nom de l'activitat Tir amb arc 

Descripció En aquesta pràctica esportiva els infants utilitzaran un arc 

per disparar fletxes, gaudint en plena naturalesa, millorant 

la seva punteria i intentant donar al centre de la diana. 

Edats A partir de 6 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 
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Nom de l'activitat Cursa d’orientació 

Descripció En aquesta jornada lúdica i esportiva, els infants hauran de 

trobar els punts marcats en un mapa d’orientació. Totes les 

fites estaran distribuïdes al llarg de tot el parc, des de el llac 

fins al pont de Sant Pere. 

Edats Majors de 8 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

Nom de l'activitat Snorkel (submarinisme apnea) 

Descripció Mitjançant aquesta pràctica aquàtica els nens podran 

conèixer des de altre punt de vista el món dels peixos. 

Edats A partir de 6 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Aquesta activitat té un suplement de 2,5€/infant. 

L’entrada a la piscina queda inclosa. Assegurança inclosa en 

el preu de l’activitat. 

 

Nom de l'activitat Jardí de les percepcions 

Descripció Un museu de la ciència a l'aire lliure on podrem experimentar 

tot jugant. Hi podem trobar un hort amb cultius ancestrals, 

un espai escènic, diversos jocs de caire científic, una estació 

meteorològica, l'espiral de sorra, i moltes coses més. 

Edats A partir de 6 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones 

Preu Segons els programa escollit 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

Nom de l'activitat Itinerari dels ocells 

Descripció Els infants podran interactuar amb la natura, veure i 

aprendre més sobre l’ecosistema boscà, bosc amb més de 

30 espècies d’ocells durant tot l’any.     

Edats A partir de 6 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones 

Preu Segons el programa escollit 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 
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Nom de l'activitat Itinerari dels peixos-pesca sense mort 

Descripció Els infants podran veure i aprendre moltes curiositats sobre 

els peixos dintre d’aquest itinerari a l’aire lliure: un riuet amb 

algunes espècies animals més representatives de les zones 

aquàtiques, hi trobarem diverses basses amb vegetació 

aquàtica, un llac i més de vint tipus de peixos diferents... 

Edats Majors de 6 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 
 

Nom de l'activitat Itinerari dels arbres de Vallparadís 

Descripció Quants tipus d’arbres coneixes? Al parc trobarem una gran 

quantitat d'arbres centenaris, com el que hi ha a sota de la 

Casa Salvans o el teixit de la Casa Bacardit. Veurem arbres 

de ribera com àlbers, bedolls o desmais com també 

magnòlies, llimoners, avets, a més d’altres espècies 

importades d’altres latituds. 

Edats A partir de 6 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 
 

Nom de l'activitat Visita a les esglésies de Sant Pere 

Descripció Visita guiada pels edificis que podem trobar al parc: l’edifici 

de Sant Pere, Sant Miquel i Santa María. 

Edats Majors de 6 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 
 

Nom de l'activitat Visita al Museu tèxtil 

Descripció El museu allotja una àmplia col·lecció de vestuari civil i 

religiós que va des del segle III fins a l'actualitat i abasta 

quatre continents, amb teles del Mediterrani, la Xina, el 

Japó, l’Índia o Amèrica. 

Edats Majors de 6 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 
 

Mateix preu des de 2016 
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28 PARC NATURAL DE MONTSERRAT 

La Muntanya de Montserrat i els seus entorns són espais d’interès natural que estan 

protegits amb l’objectiu de compatibilitzar els valors naturals, culturals i històrics amb la 

vida diària dels seus habitants, la difusió i la recerca del seu patrimoni i el gaudi dels 

visitants. 

La Muntanya de Montserrat presenta unes característiques tan sorprenents que ha 

esdevingut un dels símbols de Catalunya. Encara que té una aparença de muntanya més 

aviat erma i rocallosa, quan un s’endinsa pels seus camins descobreix fins a quin punt la 

vegetació és ufanosa i la fauna viu en estat salvatge. 

   

Adreça: PARQUING DE L'AREA DE LA SALUT (COVES DE SALNITRE) DEL MUNICIPI DE 

COLLBATO direcció en google maps : https://goo.gl/maps/j54rmQfzviq 

Pàgina web: 

http://www.emocions.cat/actius.php?lang=cat 

Tipus d’activitat: lúdic-esportiva. 

Grup d’edat: per a totes les edats. 

- 2 o 3 activitats (segons les escollides): 

de 10:30h a 13:30h, 14€/infant. 

- 3 o 4 activitats (segons les escollides): 

de 10:30h a 16:00h, 17€/infant. 

Modalitat de reserva: a través de Federació 

Observacions: els monitors i monitores tenen entrada gratuïta. Les activitats es realitzen 

de dilluns a divendres. En el preu de les activitats queda inclosa l’entrada al parc. Es pot 

fer pícnic dins del parc. 

Com arribar:   

Si veniu en autocar, teniu dos punts de trobada:  

- PARQUING DE L'AREA DE LA SALUT (COVES DE SALNITRE) DEL MUNICIPI DE 

COLLBATO i aquesta és la direcció en google maps : 

https://goo.gl/maps/j54rmQfzviq 

- Pàrquing del monestir aquesta és la direcció en google maps; 

https://goo.gl/maps/EoCd15G6yQ62 

Si veniu en tren:  

- A totes les estacions d'FGC podreu adquirir el bitllet que us permetrà combinar el 

trajecte de tren amb el cremallera fins a Montserrat. Des de l'estació de Pl. Espanya 

de Barcelona o des de les altres estacions de la línia Llobregat-Anoia d'FGC, podeu 

agafar qualsevol tren del servei R5 en direcció Manresa si veniu de Barcelona, o en 

direcció a Barcelona si veniu de Manresa.  Haureu de baixar a l'estació de Monistrol 
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de Montserrat, des d'on el cremallera us durà fins a l'estació de Montserrat passant 

per la nova estació de Monistrol-Vila. Els visitants procedents de qualsevol punt del 

servei R6 (Igualada) de la línia Llobregat-Anoia, hauran de realitzar un 

transbordament a l'estació de Martorell-Enllaç, a trens del servei R5. 

 

Valor afegit: al llarg de la història s’han construït a la muntanya de Montserrat diversos 

edificis que esdevenen excel·lents exemples d’art català, com el Monestir de Sant Benet, 

la Plaça dels Apòstols, o les ermites, perfectes per visitar amb els infants. A més del 

cremallera, disposeu de dos funiculars ubicats a l’entorn del santuari de la Mare de Déu. 

Són els funiculars de Sant Joan i de la Santa Cova. Podeu consultar els horaris i tarifes a 

www.cremallerademontserrat.cat. 

 

 

Activitats ofertades 

Nom de l'activitat Escalada 

Descripció Qui no ha intentat enfilar un arbre? O pujar una roca? Amb 

aquesta activitat els infants podran aprendre les tècniques 

bàsiques de l’escalada i adquireixen aspectes motrius com la 

coordinació, l’equilibri, l’orientació espacial, a més de 

divertir-se amb els companys, potenciant, així, els valors 

bàsics com el respecte i el companyerisme. 

Edats A partir de 6 anys 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

 

 

Nom de l'activitat Espeleologia 

Descripció Estudiarem i analitzarem les cavitats subterrànies. Endinsar-

se en aquestes cavitats de calcàries carboníferes i recórrer 

les seves galeries és una activitat molt entretinguda i una 

experiència que els infants mai oblidaran. 

Edats A partir de 6 anys 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 
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Nom de l'activitat Bicicleta tot terreny 

Descripció Els infants viuran un viatge ple d’aventures, en un passeig 

en bicicleta tot terreny, realitzant un itinerari senyalitzat i 

recorreguts específics. 

Edats A partir d’11 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

Nom de l'activitat Cursa d’orientació 

Descripció En aquesta jornada lúdica i esportiva, els infants hauran de 

trobar els punts marcats en un mapa d’orientació. Totes les 

fites estaran distribuïdes als voltants de l'Àrea de pícnic de 

La Salut 

Edats Majors de 8 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

 

PROGRAMA PROMOCIÓ:  

½ dia amb dos activitats, si aquestes son: Espeleologia i Orientació (o Itinerari 

Natura):  10.95€ iva i assegurances incloses 

Grups mínim de 20 participants 

 

 Mateix preu des de 2017 
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29 PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ 

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac ofereix 

excel·lents oportunitats per a gaudir de l'excursionisme, el 

muntanyisme i altres esports de natura, a condició de 

respectar sempre l’entorn. Es troba a 5 km de Terrassa, per la 

carretera de la Mola (1.095 metres d’alçada).  

   

Adreces:  

1-Centre d’interpretació de Coll d’Estenalles: Ctra. BV-1221 de Terrassa a 

Navarcles, km 14,8.    Enllaç google maps :https://goo.gl/maps/p1Qd7DmH8t72 

2-Carrer Rocafort, 67, Urb. Cavall Bernat, 08230 Matadepera. Enllaç google maps : 

https://goo.gl/maps/UDmNMHffQaE2 

Pàgina web: http://parcs.diba.cat/web/santllorenc/ 

Tipus d’activitat: 

lúdica-esportiva. 

Grup d’edat: per a totes 

les edats. 

Preu base:  

- 2 o 3 activitats 

(segons les escollides): 

de 10:30h a 13:30h, 

14€/infant. 

- 3 o 4 activitats (segons les escollides): de 10:30h a 16:00h, 17€/infant. 

Modalitat de reserva: a través de Federació. 

Observacions: els monitors i monitores tenen entrada gratuïta. Les activitats es realitzen 

de dilluns a divendres. En el preu de les activitats queda inclosa l’entrada al parc. Es pot 

fer pícnic dins del parc. 

 

Com arribar:  

ZONA 1: PER ACTIVITATS COLL D'ESTENALLES 

PARQUING del Centre d’interpretació de Coll d’Estenalles   

Ctra. BV-1221 de Terrassa a Navarcles, km 14,8 

Enllaç google maps: https://goo.gl/maps/p1Qd7DmH8t72 

 

  

https://goo.gl/maps/p1Qd7DmH8t72
https://goo.gl/maps/p1Qd7DmH8t72
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ZONA 2: PER ACTIVITATS A CAVALL BERNAT 

PARQUING del Restaurant del Cavall Bernat 

ADREÇA Carrer Rocafort, 67, Urb. Cavall Bernat, 08230 Matadepera,  

Enllaç google maps : https://goo.gl/maps/zTMGwUGrd8L2 

Valor afegit:  

El parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac disposa d'un servei de transport públic, el 

Bus Parc, que permet deixar el vehicle en els nuclis de la perifèria del parc i moure's per 

l'interior en autobús. El bitllet és únic i permet realitzar tots els viatges que es vulguin en 

un mateix dia.  El servei s'ofereix tots els dissabtes, diumenges i festius excepte els mesos 

de gener i agost. El servei comença a l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat, a les 

8.30h i finalitza al mateix lloc. El preu del bitllet pels infants fins a 7 anys i jubilats és de 

1,60€. Per grups de més de dos persones, 6,40€, i a partir del tercer viatger, 1,60€. Els 

grups nombrosos cal que truquin al Centre d’Informació del Coll d’Estenalles per fer la 

reserva. 

 

Activitats ofertades: 

Nom de l'activitat Escalada 

Descripció Qui no ha intentat enfilar un arbre? O pujar una roca? Amb 

aquesta activitat els infants podran aprendre les tècniques 

bàsiques de l’escalada i adquireixen aspectes motrius com la 

coordinació, l’equilibri, l’orientació espacial, a més de 

divertir-se amb els companys, potenciant, així, els valors 

bàsics com el respecte i el companyerisme. 

Edats A partir de 6 anys 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

 

Nom de l'activitat Espeleologia 

Descripció Estudiarem i analitzarem les cavitats subterrànies. Endinsar-

se en aquestes cavitats de calcàries carboníferes i recórrer 

les seves galeries és una activitat molt entretinguda i una 

experiència que els infants mai oblidaran. 

Edats A partir de 6 anys 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

  

https://goo.gl/maps/zTMGwUGrd8L2
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Nom de l'activitat Cursa d’orientació 

Descripció En aquesta jornada lúdica i esportiva, els infants hauran de 

trobar els punts marcats en un mapa d’orientació. Totes les 

fites estaran distribuïdes pels votants de la Roca del Cavall 

Bernat 

Edats Majors de 8 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

Nom de l'activitat Ruta senderista cims Montcau o Mola 

Descripció Pujar el seu primer petit cim serà una experiència que 

sempre recordaran. 

Edats Majors de 8 anys. 

Horari Franja horària segons el programa escollit. Del 25 de juny al 

31 de juliol. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. 

Preu Segons el programa escollit. 

Observacions Assegurança inclosa en el preu de l’activitat. 

 

 

 

 

PROGRAMA PROMOCIÓ:  

½ dia amb dos activitats, si aquestes son: Espeleologia + Itinerari Natura cim 

MONTCAU (O Escalada O orientació):  10.95€ iva i assegurances incloses 

Grups mínim de 20 participants 

 

 Mateix preu des de 2017 
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30 POBLE ESPANYOL   

Nascut a partir de l’Exposició Internacional de 1929, el Poble 

Espanyol va resistir el previst enderroc inicial per perdurar en el 

temps. S’ha convertit en una icona de Montjuïc, una 

representació de l’arquitectura popular de totes les Espanyes que rep cada any més d’un 

milió de visitants. Però per sobre de tot s’ha transformat en el poble dels artesans, arts i 

oficis, on anar a aprendre com es treballava i es treballa amb les mans, la tècnica i l’afecte 

per la feina feta. 

 

Adreça: Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, 08038 Barcelona.  

Pàgina web: www.poble-espanyol.com 

Tipus d’activitat: lúdic – educativa. 

Grup d’edat: totes les edats. 

Preu base: oscil·la entre 4,50€ i 

9,50€/infant segons l’activitat, IVA 

inclòs, gratuïtat pels monitors. 

Torns disponibles: 10:30h i 12:30h 

Modalitat de reserva: a través de 

Federació. 

Observacions: els monitors i monitores tenen entrada gratuïta. Les activitats es realitzen 

de dilluns a divendres. En el preu del taller o de l’activitat queda inclosa l’entrada al recinte, 

al museu d’art contemporani, al nous espais Feelings, al nou espai Fiesta, jugar a la zona 

de tobogans. Es pot fer pícnic dins del recinte. El poble Espanyol obre a les 9h. 

Com arribar: la millor manera d’anar a Montjuïc 

és amb transport públic. Sobretot amb metro, 

sent la plaça Espanya punt de trobada de les L1, 

L3 i les línies del Llobregat dels FGC. Si us hi 

voleu apropar en bus, les línies que us deixen 

més a prop del recinte són les 13, 23 i 150. En 

cas d’apropar-vos-hi en autobús, rere el recinte 

hi ha un ampli aparcament privat per a 

estacionar-hi. 

Valor afegit: el recinte del Poble Espanyol és un 

espai ideal per acabar de passar la jornada un 

cop s’ha acabat de realitzar l’activitat, ja que és 

un espai tancat, segur, a l’aire lliure, amb fonts, allunyat de l’activitat de la ciutat, en un 

entorn privilegiat ple de recursos per oferir als infants, des de tallers artesanals que 

treballen en directe, zones amb ombra, zona de pícnic, zona de tobogans, i un museu d’art 

contemporani.  

A més, aquest any, com a novetat incorporem un espai nou, anomenat Fiesta de 150m 

quadrats, amb un audiovisual que mostra algunes de les festes més populars d’arreu 

http://www.poble-espanyol.com/


Activitats d’Estiu 2020 
 

92 
 

d’Espanya que culmina el procés de modernització del recinte amb pantalles tàctils i les 

cinc instal·lacions audiovisuals que vam inaugurar l’any passat. 

A prop del Poble Espanyol trobareu l’avinguda Maria Cristina, la Font Màgica, el castell, la 

zona Olímpica, els jardins botànics i Joan Brossa, per només mencionar-ne alguns són llocs 

ideals per visitar amb infants de totes les edats de la muntanya de Montjüic. 

 

 

Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat VISITA LLIURE 

Descripció 
El Poble Espanyol és un recinte tranquil, segur, sense el 

perill del trànsit rodat, amb tobogans gegants, amb 

artesans que treballen cada dia i que podeu visitar als seus 

tallers, amb sorprenents espais audiovisuals amb contingut 

cultural... Sense oblidar els espais per dinar a l’aire lliure i 

altres per desenvolupar els vostres jocs i activitats. Us 

oferim el nostre recinte perquè passeu un dia d’estiu rodó,  

divertit i al vostre aire! 

Edats Totes les edats 

Horari De dilluns a diumenge, matins i tardes. 

Màx./min. participants Sense límit 

Preu 4,50€/infant IVA inclòs 

Observacions Tenim més de 20 tallers artesanals que treballen de cara al 
públic, un museu d’art contemporani amb obres de Picasso, 
Miró, Dalí, un nou espai de 150m quadrats, amb un 
audiovisual que mostra les festes més populars d’arreu del 
país, 5 espais immersius per conèixer les diferents cultures 
regionals, tenim 117 edificis d’arquitectura tradicional i fins i 
tot, una zona de pic-nic per dinar. Veniu i descobriu el Nou 
Poble! 
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Nom de l'activitat EL VIATGE 

 Descripció       

 

Voleu fer un viatge un mica esbojarrat? És estiu i marxem 

de colònies per la península. Ho tenim tot preparat 

però...què passaria si perdem les maletes a Galícia? O 

quan anem cap al País Basc, ens equivoquem i apareixem a 

un altre lloc? I si a Andalusia no hi trobem aigua? Tot això, 

en companyia del nostre guia de viatge i amb una divertida 

guerra d’aigua del Mediterrani al final. 

Edats De 3 a 12 anys 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 7€/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 30min.  

Activitat a l’aire lliure. Visita Dinamitzada 

 

 

 

Nom de l'activitat PINTEM CERÀMICA  

Descripció  
 
 
 

Us convidem a provar una piruleta ben diferent i original 

feta de fang! Amb els terrissaires del Poble coneixerem el 

torn, escollirem si volem pintar un gos, un ànec, una 

campana...i pintarem la piruleta de ceràmica ja cuita tot 

seguint les instruccions dels artesans. Ens endurem les 

peces el mateix dia després d’un temps d’assecat. 

Edats De 3 a 8 anys 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 25 persones per torn. 

Preu 8,90€/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 20 min. Activitat adaptada per a 

persones amb discapacitat psíquica. Les rajoles necessiten 

un procés de cocció a dins d’un forn tèrmic i s’enviaran al 

casal al cap d’una setmana aproximadament. 

Podeu escollir la temàtica del dibuix. 

Activitat artesanal 
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 Nom de l'activitat POSTALS DE SEDA 

Descripció Heu provat d’experimentar amb seda? Us proposem un 

taller divertit i acolorit pels més petits del casal. 

Treballarem amb pintura, aigua, sal i una mica d’alcohol. 

Els aplicarem sobre un tros de seda per crear una postal 

ben original i única que us endureu el mateix dia.   

Edats De 3 a 8 anys 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 8,90€/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 20min. Activitat adaptada per a 

persones amb discapacitat psíquica. 

Les peces s’entregaran al casal al cap d’una hora.  

Activitat artesanal. 

 

 

 

Nom de l'activitat ELS COLORS DEL VIDRE 

Descripció       

 

En aquest taller podreu deixar anar l’artista que tots porteu 

a dins. Veniu a comprovar-ho! Dibuixareu i pintareu sobre 

un plat petit de vidre. Ho fareu utilitzant materials molts 

especials i jugareu amb diferents transparències i 

lluminositats. Un cop la pintura s’hagi assecat, el mateix 

dia, podreu endur-vos la peça.  

Edats De 3 a 8 anys 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 8,90€/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 20min. Activitat adaptada per a 

persones amb discapacitat psíquica. 

Les peces s’entregaran al casal al cap d’una hora.  

Activitat artesanal. 
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Nom de l'activitat GIMCANA PIRATA 

Descripció Us proposem fer un viatge en el temps i convertir-vos en 

pirates per viure grans aventures! Trobareu els tresors 

amagats? Superareu les proves? Guanyareu la batalla 

d’aigua? Només provant-ho ho sabreu...  

Edats De 3 a 8 anys. 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Grups de 5-6 persones per vaixell  (amb un monitor o 

monitora per grup) i màxim 50 persones per torn. 

Preu 6,50€/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 30 min. 

És imprescindible que els infants de 3 a 8 anys facin la visita 

amb un monitor o monitora del casal. 

Activitat a l’aire lliure i cloenda amb pistoles d’aigua.  

 

 

 

Nom de l'activitat FESTA MAJOR 

Descripció 

 

Al nostre Poble cada dia és Festa Major! Veniu a conèixer i 

a participar de les activitats més significatives de les festes 

majors: el ball del fanalet, els dinars de germanor, les 

colles, els jocs al carrer... Preparats per a la diversió? 

Edats De 3 a 12 anys. 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 8,50 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 30 min. És imprescindible que els 

infants de 3 a 8 anys facin la visita amb un monitor o 

monitora del casal. 

Activitat a l’aire lliure.  
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Nom de l'activitat LEGO EDUCATION 

Descripció Coneixeu les peces Soft de LEGO®? Us proposem una 

activitat divertida i literalment constructiva on poder crear 

un projecte en equip. Voleu construir una selva o preferiu 

un parc? Tot és possible amb aquestes peces grans i suaus. 

Sereu constructors i protagonistes de la vostra pròpia 

aventura! 

Edats De 3 a 8 anys 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 8,50 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 20 min.  

Metodologia Lego Education. 

Podeu escollir la temàtica de la construcció amb les peces 

Soft. 

 

 

 

Nom de l'activitat CONTORN-ENTORN 

Descripció 

 
Visita dinamitzada que vol introduir-nos a l’obra de Josep 

Guinovart, un bosc molt especial, que a partir d’una 

experiència activa, curiosa i basada en els sentits, els nens 

poden interactuar, participar, integrar-se i completar 

aquesta obra d’art contemporani. 

Edats De 3 a 8 anys. 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 25 persones per torn. Mínim 20 persones. 

Preu 8,50 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 20 min. El llenguatge de la visita 

s’adaptarà a les diferents edats. Activitat adaptada per a 

persones amb discapacitat psíquica.  

Disponible també en castellà. 

Activitat d’art contemporani. 
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Nom de l'activitat PINTA UNA GUARDIOLA DE CERÀMICA 

Descripció  

  

Qui no té una guardiola a casa seva? Us animem a 

descobrir el nou espai de terrissa: coneixerem com 

funciona el torn, seguirem les nocions bàsiques per pintar 

ceràmica ja cuita, i ho posarem en pràctica pintant una 

guardiola en forma de porc. Després d’un temps d’assecat, 

us endureu les peces el mateix dia per començar a guardar 

els estalvis! 

Edats De 8 a 12 anys 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. Participants Màxim 25 persones per torn. 

Preu 8,90€/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 20min.  

Les peces s’entregaran al casal al cap d’una hora. 

Activitat artesanal. 

 

 

 

Nom de l'activitat TALLER CERÀMICA EN TORN 

Descripció    

 

Sabeu per què serveix un torn? Juntament amb els 

terrissaires del Poble, anirem al seu taller a conèixer aquest 

ofici. Primer, un a un, experimentarem com funciona el 

torn i farem una peça amb l’ajuda de l’artesà. Després 

deixarem anar la nostra creativitat i pintarem un bol de 

ceràmica ja cuita, d’11 cm. Després d’un temps d’assecat 

us podeu endur la peça el mateix dia. 

Edats De 12 a 16 anys 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. Participants Màxim 25 persones per torn. 

Preu 8,90 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 30min.  

Activitat artesanal. 
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Nom de l'activitat L’ART DEL VIDRE. VIDRE PINTAT 

Descripció    

 

Descobriu els secrets de pintar sobre vidre! Ho fareu 

deixant anar la imaginació, primer en una plantilla i 

després al vidre, amb eines i pintures especials. Si les 

activitats del vostre casal estan centrades en una temàtica 

concreta i ens aviseu amb temps, us podem facilitar 

models com a inspiració relacionats amb el vostre centre 

d’interès.     

Edats De 8 a 12 anys 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 8,90 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 20min. Activitat adaptada per a 

persones amb discapacitat psíquica. 

Les peces s’entregaran al casal al cap d’una hora. 

Podeu escollir el dibuix. 

Activitat artesanal. 

 

 

 

Nom de l'activitat TALLER DE CUIR 

Descripció 

 

Hi ha molts tipus de polseres. Algunes estan fetes amb fil 

de cotó, altres amb fil de plata... Us convidem a fer-ne una 

de cuir! Fareu servir la tècnica del gravat per personalitzar-

la amb el vostre nom i la decorareu teixint un fil per fer-la 

més vistosa. Podreu endur-vos-les posades!  

Edats De 8 a 12 anys. 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 8,50 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h 20min. Activitat adaptada per a 

persones amb discapacitat psíquica. 

Activitat artesanal. 
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Nom de l'activitat ESMALT AL FOC 

Descripció Aquest taller convida a la creació artística... Treballareu 

amb pols de vidre de diferents colors per crear un penjoll i 

podreu deixar-hi la vostra insígnia personal! Primer 

escollireu els esmalts de colors, els aplicareu curosament 

amb l’ajuda d’un pinzell sobre una base de coure, es 

couran al forn durant uns minuts i els deixareu refredar. 

Podreu posar-vos el penjoll el mateix dia! 

Edats De 8 a 16 anys 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 8,50 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 20min.  

Activitat artesanal. 

 

Nom de l'activitat CURSA D’ORIENTACIÓ I ARTESANIA 

Descripció Descobriu el nostre Poble i tots els seus secrets amb la 

vostra colla! En petits grups i amb la simple ajuda d’una 

guia, un plànol i una brúixola, haureu de treballar en equip 

per aconseguir superar tots els reptes d’aquesta cursa... 

sense perdre-us!  

Edats De 8 a 12 anys. 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Grups de 5 persones per equip i màxim 50 persones per 

torn. 

Preu 6,50€/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 45 min. Activitat a l’aire lliure. És 

imprescindible que els infants menors de 10 anys facin la 

visita amb un monitor o monitora del casal. 

Activitat d’orientació a l’aire lliure 
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Nom de l'activitat JOC DEL SARRÓ 

Descripció Us deixarem un sarró ple d’enigmes per resoldre. Si sou 

persones curioses, teniu esperit investigador i sabeu 

treballar en equip, segur que us en sortireu. En grups de 4 

o 5 i amb la guia, eines i objectes que us facilitarem, 

haureu de descobrir els secrets i curiositats que s’amaguen 

entre els murs del nostre poble.  

Edats De 8 a 12 anys. 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Grups de 5 persones per sarró (amb un monitor o monitora 

per grup) i màxim 50 persones per torn. 

Preu 6,50€/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 45 min. És imprescindible que els 

infants menors de 10 anys facin la visita amb un monitor o 

monitora del casal. 

Disposem de la guia en castellà, anglès i francès.  

Activitat a l’aire lliure. Joc de pistes. 

 

 

Nom de l'activitat DESCOBRIM EL JARDÍ ESCULTÒRIC 

Descripció 

 

Al Poble hi ha un jardí amb 36 escultures de 27 artistes 

diferents i de materials, mides i tècniques ben diversos. 

Acompanyeu-nos en una passejada pel jardí i us facilitarem 

de forma divertida diferents eines i tècniques per 

interpretar aquestes obres. Després, al taller, us posareu a 

la pell d’un escultor i creareu el prototip de la peça que us 

agradaria fer.  

Edats De 8 a 16 anys. 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Mínim 20 persones. Màxim 25 persones per torn. 

Preu 9,50 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 20 min. El llenguatge de la visita 

s’adaptarà a les diferents edats. 

Possible en català, castellà, francès. 

Activitat d’art contemporani. 
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Nom de l'activitat SCAPE VILLAGE:FORA MURALLES 

Descripció    

 

El Poble està en perill! Només si resoleu els enigmes que us 

esperen arreu de la Península podreu sortir de les muralles 

i salvar-vos! I el que és més important... ho haureu de fer 

en 1 hora i 15 minuts com a màxim! Quin serà el primer 

equip en sortir del Poble? 

Edats De 12 a 16 anys 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 25 persones per torn. 

Preu 9€/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 30min.  

Activitat a l’aire lliure.  

 

 

 

Nom de l'activitat ARTISTES DEL VIDRE 

Descripció 

 

Pintar pot convertir-se en una activitat artística i emotiva. 

En aquest taller us proposem que deixeu anar l’artista que 

porteu dins pintant i dibuixant sobre vidre. Jugareu amb 

diferents lluminositats i transparències, triant prèviament la 

temàtica. Nosaltres us facilitarem la tècnica i les eines per 

fer-ho possible. Us hi animeu? 

Edats De 12 a 16 anys. 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 50 persones per torn. 

Preu 8,90 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h i 20 minuts. 

Activitat adaptada per a persones amb discapacitat psíquica. 

Les peces s’entregaran al casal al cap d’una hora. 

Activitat artesanal. 
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Nom de l'activitat ARTISTES DE CUIR 

Descripció 

 

Us proposem un taller de realització complexa però 

altament gratificant: fer un moneder de cuir personalitzat 

amb les vostres mans! Gravareu, foradareu, col·locareu 

botons, cosireu... tot sobre cuir.  Cap moneder serà igual, 

perquè el de cada un serà únic i 100% personal.    

Edats De 12 a 16 anys. 

Horari De dilluns a divendres, de matins. 

Màx./min. participants Màxim 25 persones per torn. 

Preu 8,90 €/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada de 2h 

Activitat artesanal. 

 

Nom de l'activitat VISITA ANIMADA 

Descripció 

 

El guia que us ha d’acompanyar  per conèixer el recinte no 

apareix... En Xisco, un treballador de manteniment molt 

divertit i molt singular,  us trobarà i us proposarà fer-vos 

de guia... Us advertim que no us deixarà indiferents! Què... 

som-hi?? 

Edats De 12 a 16 anys. 

Horari De dilluns a divendres, matins i  tardes. 

Màx./min. participants Màxim 40 persones per torn. Mínim 20 persones. 

Preu 9€/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h.  

Possible en català, castellà, anglès i francès. 

Activitat Teatral 

Activitat a l’aire lliure. 
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Nom de l'activitat VISITA GUIADA 

Descripció 

 

Què és el Poble Espanyol? Quan es va construir? Què 

podeu trobar-hi? Un guia us acompanyarà pel recinte 

explicant-vos la seva peculiar història i tot el que acull, des 

de les anècdotes més singulars dels edificis fins a les 

novetats audiovisuals passant pel museu d’art 

contemporani Fran Daurel o els tallers artesans. Després us 

podreu quedar tot el temps que desitgeu per acabar 

d’explorar el Poble i divertir-vos-hi!  

Edats De 12 a 16 anys. 

Horari De dilluns a divendres, matins i  tardes. 

Màx./min. participants Màxim 40 persones per torn. Mínim 20 persones. 

Preu 9€/infant IVA inclòs 

Observacions Durada aproximada d’1h.  

Possible en català, castellà, anglès i francès. 

Activitat a l’aire lliure. 
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31 PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO 

Vine al Parc d’Atraccions Tibidabo i gaudeix de les més de 30 atraccions per a 

totes les edats, com la Muntanya Russa, les cadires voladors, el vaixell Piratta, 

la mina d’or i l’Hotel Krüeger, entre d’altres... A més de divertits espectacles i pel·lícules 

que es projecten en un cinema en moviment! No et perdis el Tibidabo aquest estiu! 

 Aquesta temporada també obrim abans! A les 10:30h ja podràs accedir al Parc 

per esmorzar, passejar i recollir les teves entrades... A les 11h ja tindrem obertes 

totes les atraccions per a què comencis a viure emocions!  

 Prova el Virtual Express, la primera atracció de realitat virtual de Catalunya! 

Veuràs com un món fantàstic apareixerà davant els teus ulls mentre gaudeix del 

recorregut amb el clàssic tren ràpid. 

 Aquest estiu, refrescat i diverteix-te amb les FONTS D’AIGUA 

INTERACTIVES! Una atracció refrescant, amb efectes d’il·luminació, música i jocs 

amb aigua. 

 Noves pel·lícules al Didiado, cinema en 4 dimensions amb passis cada 20 minuts: 

Viatge a la lluna i les aventures d’en Max. 

 

Adreça: Pl. del Tibidabo 3-4, 08035 

Barcelona. 

Pàgina web: www.tibidabo.cat  

Tipus d’activitat: Lúdica. 

Grup d’edat: per a totes les edats. 

Preu base:  

- Infant menor de 120 cm: 8 € 

- Infant major de 120 cm: 12,70 € 

- Menors de 90 cm: gratuït 

Modalitat de reserva: a través de la Federació. 

Observacions:  

 Monitoratge: una gratuïtat per cada 10 infants. La resta de monitoratge paga 

12,70€/persona 

 Persones amb diversitat funcional: entrada per 5,60 € amb un acompanyant gratuït 

per persona. Per beneficiar-se d’aquesta tarifa és imprescindible presentar el 

certificat de minusvalidesa o la targeta acreditativa de la discapacitat. Qualsevol 

d’aquests dos documents ha d’anar acompanyat del DNI.  

 Zona de pícnic a l’Àrea Panoràmica (nivell 6), al costat de l’atracció Edifici Cel. 

 Recinte adaptat per a persones amb diversitat funcional. Podeu consultar la guia 

d’anticipació a la visita a https://www.tibidabo.cat/ca/accessibilitat 

 L’accés a les atraccions depèn de l’alçada del visitant. 

 

https://www.tibidabo.cat/ca/accessibilitat


Activitats d’Estiu 2020 
 

105 
 

Com arribar: Tens diferents maneres d’arribar al Parc d’Atraccions Tibidabo. En transport 

públic tens les següents alternatives: 

Bus llançadora (T2A) des de Plaça Catalunya 

 Ubicació: Plaça Catalunya amb Rambla Catalunya, 

davant de la botiga Desigual. 

 Horari: des de les 10h fins 30 minuts després del tancament del Parc d’atraccions. 

Freqüència: cada 20 minuts. 

 Preu: 3 € per persona i viatge (bitllet senzill). 

 Consulta com arribar a la parada amb els transports de TMB a 

https://www.tibidabo.cat/ca/com-arribar-a-la-parada-del-t2a 

 

Bus llançadora (T2B) des de l’Aparcament B:SM Sant Genís 

 Ubicació: Passeig de la Vall d’Hebron, 138-176, davant 

del complex hospitalari Vall d’Hebron. 

 Horari: des de les 10:30h fins 30 minuts després del tancament del Parc 

d’atraccions. Freqüència: cada 30 minuts. 

 Preu bus llançadora (T2B): gratuït (cal recollir les polseres del Parc a les taquilles 

ubicades al nivell superior de l’aparcament presentant el full de reserva imprès o a 

través d’un dispositiu mòbil).  

 Consulta com arribar fins l’Aparcament B:SM Sant Genís amb els transports de TMB 

a https://www.tibidabo.cat/ca/com-arribar-a-la-parada-del-t2b  

 

Bus llançadora (T2C) des de Plaça Kennedy 

 Ubicació: Plaça Kennedy 

 Horari: des de les 10:30h fins 30 minuts després del tancament del Parc 

d’atraccions. Freqüència: cada 30 minuts. 

 Preu bus llançadora (T2C): Bitllet integrat Funibus + accés atraccions Parc 28,50€ 

i gratuït per les sòcies i socis Tibiclub i els infants menors de 3 anys (inclosos). 

 Consulta altres modalitats i tarifes d’accés al punt de parada. 

 

  

https://www.tibidabo.cat/ca/com-arribar-a-la-parada-del-t2a
https://www.tibidabo.cat/ca/com-arribar-a-la-parada-del-t2b
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Activitats a escollir: 

Nom de l'activitat Entrada al Parc d’Atraccions Tibidabo 

Descripció Entrada al Parc per pujar a les més de 30 atraccions i 

gaudir dels espectacles, l’Hotel Krüeger, els jocs d’aigua i les 

pel·lícules al cinema en 4D. 

Edats Per a totes les edats 

Horari Obertura recinte i taquilles a les 10:30h   

Obertura atraccions a les 11h 

 Del 24 de juny al 31 de juliol: obert de dimecres a 

diumenge (tancament a les 21h) 

 Agost: obert cada dia (tancament a les 23h) 

Màx./min. participants Sense limitació 

Preu - Infant menor de 120 cm: 8 € 

- Infant major de 120 cm: 12,70 € 

- Menors de 90 cm: gratuït 

- Monitors: una gratuïtat per cada 10 infants; la 

resta paga 12,70 €/persona 

- Persones amb diversitat funcional: 5,60€ amb un 

acompanyant gratuït per persona. Per beneficiar-se 

d'aquesta tarifa és imprescindible presentar el 

certificat de minusvalidesa o la targeta acreditativa 

de la discapacitat. Qualsevol d'aquests dos 

documents ha d'anar acompanyat del DNI.  

Observacions L’accés a les diferents atraccions depèn de l’alçada dels 

infants, per qüestions de seguretat. 
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32 ZOO DE BARCELONA  

Situat al Parc de la Ciutadella, en ple centre històric de la 

ciutat, el principal objectiu del Zoo de Barcelona és la 

conservació de la biodiversitat i els seus hàbitats naturals. Acull espècies autòctones i 

exòtiques, moltes d'elles en perill d'extinció, i ofereix als seus visitants una oportunitat 

única d'observar animals de tots els grups zoològics i participar en diferents activitats 

educatives incloses en el preu de l'entrada. 

 

Adreça: C/Wellington s/n, 08005 Barcelona, o Parc de la Ciutadella s/n, 08003 Barcelona. 

Pàgina web: www.zoobarcelona.cat 

Tipus d’activitat: lúdica. 

Grup d’edat: per a totes les edats. 

Preu base: 8,20 €/infant si és visita 

lliure. Altres consulteu quadre. 

Modalitat de reserva: a través de 

Federació. 

Observacions: Els/les monitors/es 

amb visita lliure paguen com un 

infant qualsevol.  

En el cas de grups de persones amb 

discapacitat psíquica, cap monitor ni acompanyant paga. La major part del Zoo està 

adaptat a persones amb mobilitat reduïda. Poden accedir actualment a la zona inferior. Al 

llarg del Zoo hi ha diverses zones enjardinades i/o amb taules per a fer pícnic.  

Com arribar: anant amb transport públic, 

les estacions de metro més properes són L4 

(groga) Ciutadella – Vila Olímpica o L1 

(vermella) Marina o Arc de Triomf, tot i que 

des d’aquestes darreres teniu una bona 

caminada. Si opteu pel bus, les línies que 

més us hi apropen són les 14, 39, 40, 41, 

42, 51, 71, 92, 141, B20, B25, V21 

També el Tram Besòs us hi acosta, i en cas 

de venir de fora de Barcelona, la RENFE us 

deixa a Arc de Triomf o bé a l’Estació de 

França.  

Cal remarcar que durant l’estiu les línies de 

RENFE origen Manresa, Martorell, Terrassa i 

Lleida direcció a Barcelona, s’aturen a 

Fabra  i Puig on s’ha de continuar en la L1 del metro  fins a Arc de Triomf. 
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En el cas de triar el transport privat, es recomana accedir al Zoo per dins el parc de la 

Ciutadella (accés 2 al mapa), doncs hi ha un aparcament adaptat als mateixos. 

Valor afegit: la infraestructura del parc permet fer-hi una excursió de tot el dia. Si 

igualment s’opta per a combinar-ho amb altres activitats, es recomana acostar-se al veí 

Parc de la Ciutadella o a les platges de Barcelona i el Port Olímpic. 

Activitats ofertades: 

 

Nom de l'activitat Visita lliure al zoo 

Descripció Entrada que garanteix l’accés lliure a tots els espais públics 

del Zoo, al llarg de tot el dia. 

Edats Per a totes les edats. 

Horari De 10:00 a 17:30 o 19:00 o 20:00 hores segons temporada. 

Màx./min. participants Sense limitació. 

Preu 8,20 €/infant. Els/les monitors/es paguen la mateixa tarifa 

que els infants.  

Observacions El Zoo està adaptat a persones amb mobilitat reduïda.  

 

Nom de l'activitat Visita comentada al zoo 

Descripció L’educador/a us acompanyarà al llarg del Zoo explicant-vos 

les característiques dels diferents animals i el funcionament 

del Zoo. 

Edats A partir de 3 anys. 

Horari A convenir dins de l’horari d’obertura del parc. 

Màx./min. participants Grups entre 10 i 30 persones màxim. 

Preu 98€ (grup fins 10 persones), de 11 a 19 persones: 9,80€ per 

persona addicional.  

188,00€ (grup fins 20 persones). De 21 a 25 persones: 8,15 

€ per persona addicional. 

Grups de 26 a 29 persones: 233,00€/grup. De 29 a 30 

persones: 8,15 € per persona addicional. 

El/les monitors/es entren gratuïtament amb el grup. 

Observacions Durada aproximada 1 hora i 30 minuts. Algunes  

instal·lacions internes no estan adaptades per a persones 

amb mobilitat reduïda. Un cop finalitzada la visita guiada, es 

pot restar al parc fins l’horari de tancament. 
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L’equip de la Federació us vol agrair la confiança que dipositeu en la campanya 

d’activitats d’estiu 2020 així com en la seva gestió. 

Rebeu els nostres millors desitjos per a què gaudiu d’un estiu ple de lleure 
educatiu de qualitat. 

 

Acabat d’editar al Prat del Llobregat 

1a edició 25 de març de 2020. 
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Aquest projecte és possible amb el suport de  

 

 

 


