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Presentació

El Maresme és una comarca amb una gran diversitat d’atractius i
recursos, així com d’empreses que ofereixen activitats i alhora adapten
els seus continguts per als infants i adolescents que es troben en edat
escolar.
La finalitat d’aquest recull és apropar als centres educatius totes
aquelles propostes d’activitats i recursos necessaris per complementar
l’activitat docent de totes les etapes educatives: des de Cicle Infantil
i Batxillerat, però també incloent els Cicles Formatius. Esperem que
aquesta guia pugui esdevenir una eina per al professorat per preparar
les sortides, a la vegada que incentivem l’economia de proximitat i
promocionem la nostra comarca com a l’element turístic i d’oci.
Així doncs, aquesta guia us permetrà conèixer múltiples propostes
educatives per gaudir de moments especials dins la nostra comarca.
Milers d’aventures us esperen al Maresme !!!
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
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Descobreix el Maresme
amb la guia de la iaia.
Per a més informació:
www.laiaiadelmaresme.cat
Per només 5,20 €!

Disponible a les oficines del
Consorci de Turisme del Maresme
Tel. 93 741 11 61
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CELLER ALTA ALELLA
Alella
Camí Baix de Tiana, s/n
Alella
Tel. 93 469 37 20
visita@altaalella.wine
www.altaalella.wine
Horari:
De 9.30 a 18 h
Celler ecològic situat al a Serralada de Marina

Activitats
Visita i degustació
Visita al celler i tast de 4 vins (alumnes majors de 18 anys)

Nivell: Cicles formatius
Durada aproximada:
1 h 30 m
Nombre d’alumnes per
sessió: 30
Preu: 10 € / alumne

Visita teatralitzada “El Raïm Inquiet”
Visita al celler de la
mà d’una actriu que
representa el text del
llibre “El Raïm Inquiet”
d’Elisenda Guiu.
Després es fa un tast
de most.

Nivell: De P5 a 3r de
Primària
Durada aproximada: 2 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 30
Preu: 9-10 € / alumne
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BARCA DE PASSATGE “LA MARINADA”
Arenys de Mar
Barca de passatge (golondrina) de 17 places
més 2 tripulants.
Situada al Port d’Arenys.
Lloguer de l’embarcació per a sortides escolars. Per als nens d’infantil i primària fem voltetes de 20 minuts per fer una descoberta del
port. Per als de secundària oferim la possibilitats de prendre mesures oceanogràfiques fora
del port: recollida de plàncton, disc de secchi
(visibilitat de l’aigua), temperatura de l’aigua.
Les voltes són de 30 minuts.

Port d’Arenys, s/n
Arenys de Mar
Tel. 629 34 94 35
hucpujolv@gmail.com
www.instagram.com/la_marinada/
https://es-es.facebook.com/marinadaarenys

Activitats
Marinada, passejades amb barca
Voltes de 20 minuts amb barca

Nivell: Educació Infantil i
Primària
Durada: 20 minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: 17 passatgers per
torn
Preu: 3 € (IVA inclòs)

Voltes amb barca i mesures oceanogràfiques
Voltes amb barca per prendre mesures oceanogràfiques

Nivell: Educació Secundària
Durada: 30 minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: 17 passatgers per
torn
Preu: 4 € (IVA inclòs)
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BASE NÀUTICA D’ARENYS DE MAR
Arenys de Mar
Base Nàutica
Servei d’avarada i magatzem material nàutic.
Dutxes i vestuaris
Cursos i sessions formatives de caiac, SUP
(Stand Up Paddle), vela (Open Bic, Laser), patí
a vela, catamarà i windsurf.
Lloguer material
Avarada material
Activitats per grups
Activitats extraescolars
Casals Setmana Santa i estiu
Celebracions actives nàutiques

Platja de la Picòrdia, S/N (Contradic Ponent)
Arenys de Mar
Tel. 620 25 90 32
basenautica@cnarenys.com
www.cnarenys.com/bnam
Horari:
10 a 19 h (juny-setembre)
10 a 17.30 h (octubre-maig)

Activitats
Circuits de mar i platja
Circuits d’Activitats nàutiques.

Nivell: Primària (a partir de
4rt), Secundària i Batxillerat
Durada: Vàries opcions 1 h
min.- 4 h màx.
Nombre d’alumnes per sessió:
20 a 80 pax
Preu: de 10 a 25 €
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CLUB NÀUTIC D’ARENYS DE MAR
Arenys de Mar
Les nostres instal·lacions estan formades per
420 amarradors, restaurant, piscines, dutxes
i vestuaris. Tenim un espai de Vela Lleugera
des de on es porten a terme totes les activitats del nostre Club. Allà disposem d’embarcacions raqueros, optimist, lasers, 420 caiacs, paddle surf… perquè els nostres petits
visitants puguin gaudir de totes les activitats
nàutiques possibles.

Zona Portuària, s/n
Arenys de Mar
Tel. 93 792 16 00
laura@cnarenys.com
www.cnarenys.com
Horari:
De 9 a 17 h

El Club Nàutic d’Arenys de Mar disposa de diferents programes i cursos, enfocats i adaptats a les necessitats dels infants, joves i
adults. Es fomenta la pràctica esportiva amb
activitats per escoles i empreses de lleure,
mitjançant activitats com betejos de vela,
caiac, paddle surf, cursos de vela i activitats
combinades.

Activitats
Combinat de vela i caiac
Bateig de Vela per tenir el primer contacte amb l’aigua
i seguidament caiac.

Nivell: A partir de 3 anys
Durada: De 1 a 3 hores
Nombre d’alumnes per
sessió: Fins a 120 alumnes
Preu: 6,5 € /hora
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OFICINA DE TURISME
Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8
08350 Arenys de Mar
Tel. 93 795 70 39
www.visitarenys.com
Horaris d’atenció (fins desembre de 2021):
de dimarts a diumenge de 10h a 14h
Fora d’aquest horari, enviar un correu
electrònic a: turisme@arenysdemar.cat

Activitats
Visita guiada al retaule de l’Església de Santa Maria d’Arenys de Mar
Visita de com va néixer el poble d’Arenys de Mar i com va créixer
l’església i el retaule com a exponent d’una activitat col·lectiva
del poble.

Nivell: 3r, 4rt, 5è i 6è de
primària, ESO i Batxillerat.
Durada: Entre 30 i 45
minuts.
Nombre d’alumnes per
sessió: Grups fins a 25 pax.
Preu: 40 €, professors
gratuït.
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OFICINA DE TURISME
Arenys de Mar
Audiogimcana En Tresor d’en Puntafí
La Rosina és una arenyenca xerraire i divertida que us explicarà
la història del tresor del pirata Puntafí. Caldrà seguir amb atenció les seves explicacions i recomanacions amb el mapa del tresor a les mans. El relat és un recorregut per la història d’Arenys
de Mar i la seva vinculació amb el mar i els oficis tradicionals de
la vila. En la recerca de l’enigma del Tresor d’en Puntafí descobrireu bonics racons de la nostra vila marinera.
Per poder fer l’audiogimcana cal disposar d’un mòbil (smartphone) amb connexió de dades per anar seguint les indicacions
dels àudios que es podran descarregar capturant els codis QR
que hi ha insertats al Mapa del Tresor d’en Puntafí. Els mapes
es poden passar a recollir a l’Oficina de Turisme (consulteu horaris).

Nivell: 3r, 4rt, 5è i 6è de
Primària, ESO.
Durada: 2 h
aproximadament.
Nombre d’alumnes per
sessió: Grups fins a 25
pax.
Preu: Gratuït
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PORT I PLATJA
Arenys de Mar
Arriba’t a Arenys
Arenys de Mar
Tel. 93 792 29 51 - 675 21 36 86
arribataarenys@gmail.com
correu@elsetciencies.cat

Activitats
Visita i tallers a la platja
Des de l’any 1991 “Arriba’t a Arenys” organitza sortides
guiades d’un dia a la platja i el port pesquer d’Arenys, un
del més importants del litoral català. Aquesta visita té
com a objectiu donar a conèixer el món del mar als més
joves a través de jocs i activitats lúdiques. Durant el dia
els alumnes faran una volta amb barca amb la Marinada,
visitaran el port per conèixer el món de la pesca i faran activitats a la platja on treballaran els ecosistemes marins.
Per als més petits, si el grup és més gran de 75 nens, hi ha
la possibilitat de començar amb un espectacle de titelles:
“El peix d’or”, de la companyia Binixiflat.

Nivell: Educació Infantil i
Primària
Durada: De 10 h a 16 h
Nombre d’alumnes per
sessió: Fins a 100
Preu: 11 € per alumne
(12,50 € si es fan titelles)
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JALPIAVENTURA
Arenys de Munt
Parc de tirolines. 6 camins suspesos entre els
arbres, de dificultat i alçada progressives amb
ponts, xarxes, tirolines, etc.
Activitats de cohesió de grup i lloguer de Segway.

Parc Urbà Can Jalpí
Arenys de Munt
Tel. 637 85 44 04
info@jalpiaventura.com
www.jalpiaventura.com

Formació i seguiment per a realitzar una activitat lúdico-esportiva amb total autonomia i
seguretat.
WC, zona pic-nic, cafeteria i zona d’esbarjo
amb porteries de futbol, xarxa de volei i gronxadors.

Horari:
Vistes concertades

Activitats
Parc de tirolines - Jalpiaventura
Descripció de l’activitat Recorreguts en alçada.
Parc d’aventura als arbres

Nivell: Des de P3 fins a
Batxillerat
Durada: 2-3 hores
Nombre d’alumnes per
sessió: 250 alumnes
Preu: 8 a 12 € i gratis pels
professors
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AVENTURA LA GRANJA
Arenys de Munt
La Granja és un parc d’aventures situat a
Arenys de Munt, on podreu divertir-vos fent
un humor amarillo, jugant al Paintball, xocant
en el futbol bombolla, descobrint les vostres
aptituds detectivesques amb el nostre Wild
Escape o practicant el tir amb arc. Les nostres instal·lacions estan emmarcades en una
granja en desús envoltada de natura.

Rial d’en Terra, s/n
Arenys de Munt
Tel. 607 924 169
roc@aventuralagranja.com
www.aventuralagranja.com

A més de les activitats, si voleu fer un dia
rodó, també tenim a la vostra disposició una
zona de pícnic amb barbacoa.

Activitats
Humor Amarillo
Nivell: A partir de 8 anys
Durada: Entre 150 i 180
minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: 100 alumnes
Preu:18,50 €

La gimcana consta de tres parts. A la primera part farem un
seguit de curses de relleus per entrar en situació; a la segona
posareu a prova les vostres habilitats.

Paintball
Per realitzar aquesta activitat disposem de tres camps
diferents preparats per descarregar tota l’adrenalina,
més de 8000 m2 per jugar.
El Paintball és una activitat
d’estratègia, acció i cooperació, ideal per a fer cohesió
de grup.

Nivell: A partir de 8 anys
Durada: Entre 150 i 180
minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: 100 alumnes
Preu:18,50 €
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AVENTURA LA GRANJA
Arenys de Munt
Wild Scape
Basat en els Escape Room. Haureu de seguir tot un seguit de
pistes i proves a l’aire lliure per aconseguir resoldre l’enigma o
trobar el botí.

Nivell: A partir de 12 anys
Durada: Entre 120 i 150
minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: 100 alumnes
Preu:18,50 €

Fútbol bombolla
Si tens ganes de posar les teves aptituds a prova, vine i experimenta al camp de Futbol Bombolla. Salta, roda, xoca i rebota.
Però sobretot, sobretot, riu i gaudeix!

Nivell: A partir de 12 anys
Durada: Entre 120 i 150
minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: 100 alumnes
Preu:18,50 €

21

SALA GOLEM ESCOLA D’ESCALADA
Arenys de Munt
Instal·lació esportiva on practicar l’escalada
amb més de 650 m² escalables. Un espai dissenyat per gaudir de l’escalada d’una manera
segura de la mà d’un equip de professionals.
• Rocòdrom (corda i bloc)
• Via ferrada i tirolina
• Servei de bar i terrasa (WIFI)
• Vestuaris i lavabos
• Zona infantil polivalent
• Servei de fisioteràpia i acupuntura

Can Victoriano, 8
Arenys de Munt
Tel. 93 793 98 51
info@salagolem.com
www.salagolem.com
Horari:
Dilluns a divendres de 9 a 22 h
i caps de setmana de 10 a 20 h

Activitats
Jornada esportiva Golem
Una completa jornada esportiva amb la combinació de
diferents modalitats de l’escalada i altres esports relacionats:
• Escalada esportiva amb corda, per experimentar l’alçada i
posar a prova totes les nostres habilitats tant físiques com
psicològiques.
• Escalada en bloc o sense corda, per gaudir dels reptes
que ofereix l’escalada de dificultat a poca alçada.
• Slackline o corda fluixa on treballar l’equilibri i la concentració.
• Tirolina i via ferrada per gaudir de la Sala Golem des de
l’aire.
• Cursa d’orientació al parc de Can Jalpí, on per equips i
amb l’ajuda d’un mapa haurem de trobar les diferentes fites
amagades en el mínim temps possible.

Nivell:
1r Ed. Primària fins a 4rt
ESO
Durada: 3,5 hores
Nombre d’alumnes per
sessió: 150
Preu: 8 €/alumne (més de
20 alumnes) i 10 €/alumne
(menys de 20 alumnes)
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CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS DEL
MARESME (CAAD MARESME) // Argentona
Disposem de 7 patis i 3 gateres i una zona de
quarentena per a la prestació del servei de recollida d’animals domèstics (gats i gossos)
perduts i/o abandonats dels Municipis adscrits al servei del Consell Comarcal.

Can Carmany, s/n (Darrere Cementiri Nou)
Argentona
Tel. 937974272 (Jordi 687772551)
atencioanimals@ccmaresme.cat
caadmaresme.com

Recollida, atenció i acollida temporal de gossos i gats, que es troben a la via pública dels
municipis adscrits al servei de recollida. El
personal del centre està format per Veterinaris i Assistents tècnics veterinaris, que vetllen
pel benestar dels animals durant el temps
d’estada al centre. També fomentem les activitats formatives, de conscienciació i sensibilització cap als animals domèstics.

Horari: Atenció al públic de dilluns a dissabte
d’11 a 14 h i de 16 a 18 h, diumenges i festius
d’11 a 14 h

Activitats
Visita al CAAD Maresme
Explicació mentre es visita el centre de la tasca que es
realitza desde el CAAD i què han de fer quan es troben un
gos a la via pública. Que és un microxip i quines tasques fa
un veterinari i quines cures ha de tenir un animal domèstic.

Nivell: Tots els públics
(ideal nens de 2n i 3r curs
de Primària)
Durada: 1h - 1h,30 min
Nombre d’alumnes per
sessió: 25-30
Preu: Gratuït
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ESCAPE ROOM ESCOLES & EMPRESES
Maresme - Barcelona
L’activitat “Escape Room Escoles & Empreses” és un servei lúdico-formatiu adreçat a
centres educatius públics, concertats i privats
a l’etapa de primària (6 a 12 anys). S’ofereix en
català, anglès o castellà i es realitza una ambientació per tal que tots els alumnes d’una aula
o professionals d’un departament d’empresa,
hi juguin a la vegada i intentin aconseguir el
repte marcat per la missió.
L’activitat inclou: Escape Room portàtil, personal “Game Master” per al muntatge i el desenvolupament de l’activitat, assessorament tecnopedagògic en l’àmbit del joc i l’escapisme,
personalització de l’activitat en funció de les
directrius i els eixos estratègics de la institució educativa o l’empresa, integració al Pla
Lingüístic i al Pla Educatiu de Centre.

L’activitat es realitza a les escoles
Tel. 680 45 90 76
santi@evidentia.eu
www.escaperoomescoles.cat
Horari:
De 9 a 20 h

Nivell: Primària
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per
Sessió: 30 (aula completa)
Preu: 10€ per alumne

Activitats

24

DOFI JET BOATS
Maresme - Blanes
L’empresa Dofi Jet Boats disposa del vaixells
que fan una ruta regular entre Calella i Tossa
de Mar des de l’1 de maig fins el 31 d’octubre.
Transport marítim. Entre Calella i Tossa es fa
una parada amb visió submarina

C/ Sant Antoni núm.3, 1 -1
Blanes
Tel. 972 35 20 21
info@dofijetboats.com
www. dofijetboats.com
Horari:
De 9 a 13 h i de 15 a 19 h

Activitats
Navega, descobreix i visita el litoral de la Costa Barcelona - Maresme
i la Costa Brava
Viatge amb vaixell (Calella - Pineda - Santa Susanna - Malgrat Blanes - Lloret i Tossa )

Nivell: A partir d’Educació
Infantil
Durada: Depèn del trajecte
Nombre d’alumnes per
sessió: A partir de 15
alumnes
Preu: A consultar
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WATERSPORTS CENTRE
Calella
Water Sports Centre situat a la platja de
Calella al costat del Club Nàutic on els grups
podran gaudir d’activitats nàutiques a preus
especials per grups.

Platja Gran de Calella
Calella
Tel. 93 128 03 37 – 629 37 33 80
info@watersportscentre.com
www.watersportscentre.com
Horari:
De 10 a 18 h
• Classes de Vela
• Windsurf
• Kayak (individuals o dobles)
• Paddle Surf
• Pedalos
• Maxi Paddle
• Parasailing
• Banana-bus
• Flyfish
• Busseig
• Snorkel
• Paquets especial per escoles, casals,
(sortides 1 dia, crèdits, etc...)
Instructors i monitors / Equips de neoprè /
Armilles salvavides.

Activitats
Catamarà 1 h + Caiac 1 h + Banana
Bateig de mar d’una hora de durada + iniciació al caiac 1 h +
banana
(Zona de vòlei platja, jocs varis inclosos al preu)

Nivell: A partir de 6 anys
Durada: ½ dia (3 h aprox)
Nombre d’alumnes per
sessió: De 15 a 200
alumnes
Preu: 24 €
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WATERSPORTS CENTRE
Calella
Catamarà 1 h + Kayak 1 h
Bateig de mar d’una hora de durada + iniciació al caiac 1 h
(Zona de vòlei platja, jocs varis inclosos al preu)

Nivell: A partir de 6 anys
Durada: ½ dia (2 h aprox)
Nombre d’alumnes per
sessió: De 15 a 200
alumnes
Preu: 18 €

Paddle surf (SUP) 1 h + Caiac 1 h + Banana
Iniciació al paddle surf (SUP) + iniciació al caiac 1 h + banana
(Zona de vòlei platja, jocs varis inclosos al preu)

Nivell: A partir de 6 anys
Durada: ½ dia (3 h aprox)
Nombre d’alumnes per
sessió: De 15 a 200
alumnes
Preu: 20 €

Caiac 1.1/2 h o Paddle surf (SUP) 1.1/2 h
Activitat a triar
(Zona de vòlei platja, jocs varis inclosos al preu)

Nivell: A partir de 6 anys
Durada: ½ dia (1 ½ h aprox)
Nombre d’alumnes per
sessió: De 15 a 200
alumnes
Preu: 10 €

Snòrkel 1 h + Paddle Surf (SUP) 1 h + Caiac 1 h
Snòrkel a les zones amb més vida de la zona 1 h + Iniciació al
paddle surf (SUP) 1 h + iniciació al caiac 1 h
(Zona de vòlei platja, jocs varis inclosos al preu)

Nivell: A partir de 6 anys
Durada: ½ dia (¾ h aprox)
Nombre d’alumnes per
sessió: De 15 a 200
alumnes
Preu: 22 €
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LUDIESPAI
Canet de Mar
LUDIESPAI es una empresa familiar que dissenya, construeix i lloga Jocs Gegants antics de
Fusta per tot tipus d´esdeveniments.
Els nostres Jocs estan dissenyats per desenvolupar les diferents competències (rapidesa,
estratègia, lògica, enginy, habilitat) a petits i
grans, estan fabricats amb fustes de qualitat i
amb pintures ecològiques.

Riera Gavarra, 37
Canet de Mar
Tel. 619 013 423
joanjo@ludiespai.cat
www.ludiespai.cat
Horari: De 8 a 19 h

Lloguer de tot tipus de Jocs Gegants de Fusta
amb dinamitzadors.
La activitat es realitza a la mateixa escola o
espai que es destini per la mateixa.

Activitats
Jocs Gegants de Fusta
LLoguer de Jocs Gegants Antics de fusta

Nivell: Totes les edats
(grans i petits)
Durada: 3-6 h
Nombre d’alumnes per
sessió: Fins a 90 persones
Preu: A partir de 390 €
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EL BOSC VERTICAL
Dosrius i Mataró
Oferim dos parcs d’aventura als arbres situats
als municipis de Dosrius i Mataró amb onze
anys d’experiència.
L’aventura, l’esport, el contacte amb la natura,
la superació de reptes i la cohesió del grup,
són alguns dels punts forts dels nostres
parcs.

>> Parc de Dosrius: Carretera de Dosrius A
Canyamars, km 1,5.
>> Parc de Mataró: Av. Parc Forestal, s/n
Mataró
Tel. 666 591 988
info@boscvertical.com
www.boscvertical.com
www.boscvertical.com/es/mataro/
Horari:
De dilluns a diumenge
(dies laborals reserva prèvia)
• Pàrquing
• Zona de picnic
• WC
• Zona d’esbarjo (Mataró)

Activitats
Parc d’aventures als arbres
El Bosc Vertical ofereix diferents circuits d’aventura per a totes
les edats. Entre branques, ponts, tirolines, lianes, xarxes i molt
més!
Amb una alçada considerable, i unes vistes privilegiades, l’usuari progressa les activitats de manera autònoma i amb la màxima seguretat.

Nivell: A partir de P3.
Circuits adaptats per a tots
els cursos.
Durada: 3 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 130 alumnes
Preu: 13 €
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RUKIMON - RUCS DEL CORREDOR
Dosrius
El Rukimon és una reserva de 10 hectàrees,
de conreu i bosc, on hi viuen 50 rucs. Una part
de la reserva està preparada per a donar a
conèixer als visitants tant els animals que hi
viuen com la tasca de reinserció i promoció
d’aquesta espècie duta a terme per Rucs del
Corredor.
En aquesta zona pública hi trobareu:

Ctra. BV 5101 - Km.2 - Veïnat Rimbles
Dosrius - Canyamars
Tel. 610 899 926
info@rukimon.com
www.rukimon.com

• 2 zones de picnic amb taules sota coberts
• Fonts d’aigua potable
• Banys
• Servei de bar
• Zona parc infantil d’elements naturals

• Parc visitable del Rukimon
• Activitats d’interacció amb els rucs
• Activitats de cap de setmana per a famílies
i grups
• Activitats escolars (sortida d’un dia)

Horari:
De 10 a 14.30 h (Dilluns tancat)
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RUKIMON - RUCS DEL CORREDOR
Dosrius

Activitats
El Tano, un ruc acollit. Conèixer els rucs a través d’un conte
Nivell: Infantil i Cicle Inicial
Durada: 2,30 - 3 h
Nombre d’alumnes per
sessió: Fins a 200 alumnes
Preu: A consultar

Sortida escolar d’un dia. Basat en els valors del bon tracte
animal i el respecte per la natura. A partir del conte de la Lola
Casas “Em diuen Tano”, que explica l’acolliment verídic d’aquest
ruc a la reserva. Trobar els rucs en el seu hàbitat natural. Rotació
pels diferents tallers d’interacció contínua amb els rucs:
• Raspallar
• Muntar
• Tirar del ruc anant a peu
• Petit circuit en carro
• Carregar el ruc amb llenya
Ah! i aconseguireu el carnet de cuidador de ruc.

El ruc, amic i company. Fem de traginers pel Corredor
Nivell: 6è de Primària i
ESO
Durada: 4 h aprox.
Nombre d’alumnes per
sessió: Fins a 60 alumnes
Preu: A consultar

Sortida escolar d’un dia. Ruta de senderisme acompanyats de rucs.
Basat en els valors del bon tracte animal i el respecte per la
natura. Aprofitant l’entorn de la carena de la Serralada del
Corredor, dins el Parc Natural, trobarem la veritable relació de
l’home i l’animal compartint una tasca comuna. En aquest cas
el ruc portador de càrrega en els desplaçaments.
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RUKIMON - RUCS DEL CORREDOR
Dosrius
La Xurra. El salvament d’una cria. Cuidadors de rucs
Sortida escolar d’un dia. Basat en els valors del bon tracte
animal i el respecte per la natura. A partir del conte de Lola
Casas “La Xurra”, que explica el cas verídic d’una de les nostres
ruques. Trobar els rucs en el seu hàbitat natural. Rotació pels
diferents tallers d’interacció contínua amb els rucs: raspallar,
tirar del ruc anant a peu, petit circuit en carro,visita al parc de la
reserva, carregar el ruc amb llenya...Ah! i aconseguireu el carnet
de cuidador de ruc.

Nivell: Cicle mitjà
Durada: 2,30 - 3 h
Nombre d’alumnes per
sessió: A consultar
Preu: A consultar

Dos rucs a l’escola
Sí, sí, heu llegit bé, us portem els rucs a l’escola.
En l’espai d’un matí organitzem els tallers al pati, gimnàs o
espai interior. S’aprèn a tirar dels rucs tot fent-los caminar
i aturant-los. Es raspallen, es carreguen... I el més important:
s’aconsegueix el carnet de conductor de ruc!

Nivell: Infantil i Cicle Inicial
Durada: 3 tallers de 50
minuts. O dos tallers de
1,20 h
Nombre d’alumnes per
sessió: Fins 90 en torns de
30 nens
Preu: 325 € +
quilometratge
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EDUCA+ JUGAR I RIURE S.L
El Masnou
Activitats escolars: des d’Educa+ cuidem al
màxim tots els aspectes que engloben les
activitats per escoles. L’educació en el temps
lliure és “educar” els infants perquè utilitzin
aquest temps de manera òptima, creativa i
autònoma. Educa+ Partner oficial a Catalunya
de creatius educatius portem tot un seguit de
propostes relacionades amb Peppa Pig i més
personatges del món televisiu.

C/ Pere Grau nº 18
El Masnou
Tel. 93 450 97 93 - 658 864 750
comercial@educames.eu
www.educames.eu
Horari:
De 9 a 18 h

• Colònies escolars
• Crèdit de síntesi
• Sortides d’un dia
• Casals d’estiu
• Tallers a l’escola.

Activitats
Colònies escolars – Sortides d’un dia – Esdeveniments infantils
Serveis educatius en el lleure per a totes les edats i per a tots
els col·lectius, des dels més menuts fins als adolescents, tenint
present sempre l’infant, la família, l’escola i l’entorn. Treballem
en entorns d’aprenentatge a la natura.

Nivell: Des de P3 a 4rt ESO
Durada: En funció de
l’activitat
Nombre d’alumnes per
sessió: Mínim 20 alumnes
Preu: A consultar
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MARESME WAVES
El Masnou
Estem prop de Barcelona enfront de l’espigó
del port del Masnou, a 5 min de l’estació de
tren, un punt estratègic de la costa del Maresme. Tenim una platja fantàstica, pàrquings
pròxims i restaurants.

C/ Camil Fabra, 3
El Masnou
Tel. 93 171 48 70
info@maresmewaves.com
www.maresmewaves.com

• Cursos de surf, paddle surf i skate
• Lloguer de material
• Activitats per a grups

Horari:
De 9 a 19 h

Activitats
Classe de surf o paddle surf
Descobreix l’essència natural del surf i/o el paddle surf , crea un
vincle amb el mar i gaudeix cavalcant ones.
En el baptisme de surf es treballen aspectes bàsics com la remada, i posicionament.
Una sessió en la qual et donarem els coneixements necessaris
i principals per a poder surfejar i gaudir del mar.

Nivell: Iniciació i Mig
Durada: 1 h 30min
Nombre d’alumnes per
sessió: 8 alumnes
Preu: 18 € per alumne
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BLAUMAR BIVALVIA
Mataró
Al Port de Mataró amb els serveis propis de
l’equipament portuari
• Disposem de dues embarcacions de 25 i 11
places
• Disponibilitat d’aula de 50 m² equipada amb
mitjans audiovisuals
• Aparcament per autobusos
• Zona de lleure infantil

Port de Mataró, Passeig Marítim
Mataró
Tel. 93 790 45 22 - 639 119 093
annamaria@blaumar.cat
www.blaumar.cat
Horari:
De dimarts a diumenge de 9 a 14 h. (dilluns
tancat per descans setmanal)

Activitats
Mataró des del mar - Què és un port i com funciona?
Es treballaran tota una sèrie d’àrees com: El port de Mataró, la
dàrsena pesquera, el punt MARPOL i benzinera, l’escar i el port
esportiu i els seus serveis.

Nivell: Infantil, Primària i
Secundària
Durada: De 45 a 50 minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: 23 alumnes
Preu: 6 € per alumne

Mataró des del mar - Observar Mataró des del mar
Es treballaran tota una sèrie d’àrees com: La Serralada Marina,
Burriac, Montcabré, Cerdanyola i Mata i la riera d’Argentona.

Nivell: Primària i
Secundària
Durada: De 45 a 50 minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: 23 alumnes
Preu: 8 € per alumne
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BLAUMAR BIVALVIA
Mataró
Mataró des del mar - La Fragilitat de l’ecosistema marí
Es treballaran tota una sèrie d’àrees com: Els núvols, l’aigua, la
pluja, el mar i com comportar-se per evitar contaminar.

Nivell: Primària i
Secundària
Durada: De 45 a 50 minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: 23 alumnes
Preu: 8 € per alumne

Mataró des del mar - La morfologia de la costa
Es treballaran tota una sèrie d’àrees com: El Maresme, El
Maresme fa 150.000 anys, El Maresme i els seus fons marins i
reconèixer el litoral de Mataró.

Nivell: Secundària,
Batxillerat i CF, GM I GS
Durada: 1,30 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 23 alumnes
Preu: 10 € per alumne

Mataró des del mar - Els ocells marins de la nostra costa
Es treballaran tota una sèrie d’àrees com: Les aus marines,
adaptacions de les aus al medi marí, principals característiques,
identificació d’aus observades i el comportament migratori de
les aus marines.

Nivell: Secundària,
Batxillerat i CF, GM I GS
(16 a 19 anys)
Durada: 1,30 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 23 alumnes
Preu: 10 € per alumne

Mataró des del mar - Com funciona el mar: El Plàncton
Es treballaran tota una sèrie d’àrees com: la llum, la salinitat, la
temperatura, les corrents i la xarxa tròfica (El Plàncton)

Nivell: Secundària (12 a 15
anys), Batxillerat (16 a 17
anys) i CF, GM I GS (16 a
19 anys)
Durada: 1,30 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 23 alumnes
Preu: 10 € per alumne
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ESCOLA DE VELA
Mataró
L’Escola de Vela Mataró és una escola inclusiva on es treballa molt la complementarietat.
El nostre principal objectiu és fomentar la
pràctica dels esports nàutics i apropar-la a totes les persones a través de la formació.

C/del Port
Mataró
Tel. 653 385 835
areatecnica@escolavelamataro.com
www.escolavelamataro.com

• Tastets i cursos de vela, caiac, windsurf i Sup.
• Multiactivitats
• Estades nàutiques a l’estiu

Horari:
De 10 a 17 h (temporada hivern)
i de 9 a 20 h (temporada primavera-estiu)

Activitats
Multiactivitat
Jornades esportives i de lleure per a grups escolars, on fem un
tastet de les diferents activitats nàutiques, combinant-les amb
tallers relacionats amb la navegació:
• Vela + Conta - contes mariner
• Vela + caiac
• Vela + caiac + nusos
• Vela + caiac+ pàdel surf/windsurf + nusos

Nivell: 6 a 18 anys
Durada: 2-4 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 40 alumnes
Preu: De 13,50 € a 20 €
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ESCOLA DE VELA
Mataró
Tastets de vela i marineria
Sortida de navegació en vaixells de vela lleugera i taller de
marineria, a fi que els alumnes tinguin una primera experiència
amb les activitats nàutiques com el caiac, windsurf o stand up
paddle.

Nivell: De 5 a 18 anys
Durada: 1,5 h
Nombre d’alumnes per
sessió: De 4 a 6 alumnes
Preu: 15 €

Esports nàutics dins la matèria d’educació física
Sessions dins les hores lectives d’educació física per iniciar-se
en esports nàutics com la vela o el caiac.

Nivell: Secundària i
Batxillerat
Durada: 4, 6 o 8 sessions.
Un trimestre o també un
curs sencer
Nombre d’alumnes
per sessió: De 30 a 40
alumnes
Preu: 10 € per sessió

Cursos
Cursos de vela lleugera, caiac, windsurf o stand up paddle.

Nivell: De 8 a 18 anys
Nombre d’alumnes per
sessió: 40 alumnes
Preu: 150 €

Continuïtats
Per aquells alumnes que vulguin continuar aprenent i gaudint
dels esports nàutics, Escola de Vela Mataró compta amb un
programa de continuïtat durant tot el curs escolar els dissabtes
i diumenges de 11 a 14 h.

Nivell: Tots els cursos
Durada: 3 hores
Nombre d’alumnes per
sessió: 20 alumnes
Preu: 20 € per sessió
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TRES SEGLES DE NEULERS A MATARÓ
Mataró
Que és l’ofici de Neuler ? I una neula ?
Casa Graupera, mestres neulers des de 1895,
ho expliquen mentre fan la demostració en directe amb un neuler de més de 150 anys.
Escolliu la vostra opció de visita comentada
amb demostració de l’ofici de neuler i tast de
neules:
• Neules fetes a mà i neules modernistes.
Preu per persona: 2.70 € (inclou obsequi).

Casa Graupera
C/ Sant Simó, 5
Mataró
Tel. 93 755 02 22
info@casagraupera.com
graupera.com
Horari:
Visites concertades

• Neules farcides amb maduixa, copa de cava
i torró. Preu per persona: 2.50 €
Per a altres models de visita, demanar informació.
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HÍPICA D’ÒRRIUS
Òrrius
En un entorn inigualable situat a la comarca
del Maresme trobareu el nostre centre, envoltat de muntanyes i en plena naturalesa. Aquí
podreu gaudir de les excursions per la muntanya o simplement de l’ambient familiar que
hem creat per a tots vosaltres en una hípica
molt acollidora.
El més important per a nosaltres és que tant
els alumnes com els cavalls treballin en un
ambient tranquil i segur. És per això que el
nostre objectiu principal és que els alumnes
del centre aprenguin no només a muntar a cavall sinó també tot allò que comporta: la higiene del cavall, la preparació d’aquest amb la
muntura, la brida i tota la resta de guarnicions
que siguin necessàries.

Pla de la Marieta s/n
Òrrius
607 785 815
hipicaorrius2014@gmail.com
www.hipica-orrius.com
Horari:
De 9 a 20 h de dimarts a diumenge
• Classes a partir dels 4 anys
• Amb cavall/poni del club o particular
• Classes en grups reduïts
• Extraescolars
• Rutes en el Parc de la Serralada Litoral.
• Rutes amb ponis
• Festes d’aniversari
• Visites escolars
• Cursets de Setmana Santa, Estiu i Nadal
• Per nivells d’iniciació i avançats, tenim els
cavalls/ponis adequats
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HÍPICA D’ÒRRIUS
Òrrius

Activitats
Rutes d’1 h, 1,5 h i 2 h
Podreu realitzar excursions amb avís previ, des d’una hora, una
hora i mitja i fins a dues hores d’excursió. Tinguis el nivell que
tinguis pots venir a fer un passeig per la muntanya amb nosaltres i els nostres cavalls.
En les excursions hi haurà un guia qualificat que acompanyarà
durant tot el recorregut a tots aquells que us apunteu! Si no heu
muntat mai a cavall no patiu, els nostres cavalls estan preparats
i acostumats a portar gent sense experiència.
A gaudir!
També es pot fer ruta gastronòmica.

Nivell: Tots els cursos
Durada: Depèn del temps
que es demani (1 h, 1,5 h
o 2 h).
Punt inici i final de la ruta:
Totes les rutes comencen i
acaben a la Hípica d’Òrrius
i són circulars.
Dificultat: Baixa
Transport: Es pot arribar
en transport públic o cotxe
Preu: 1 h-20 €, 1,5 h-25 €,
2 h-30 €
Preu ruta
gastronòmica: 38 €
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MARINELAND CATALUNYA
Palafolls
Marineland Catalunya és una combinació perfecta entre delfinari i parc aquàtic que ofereix
un programa d’Activitats Pedagògiques que
permet conèixer el món dels dofins, lleons
marins, i sorprendre’s amb el vol i l’habilitat
de les aus més vistoses i acolorides dels llocs
més exòtics del planeta.

Ctra. Malgrat a Palafolls, s/n
Palafolls
Tel. 93 765 48 02
comercialmc@aspro-ocio.es
www.marineland.es
• Restauració
• Infermeria
• Zona picnic
• Botiga

Activitats
Especial dofins
La nostra gran activitat estrella i la més esperada pels nostres
escolars any rere any!
En aquesta activitat, els escolars aprendran grans coneixements sobre aquests meravellosos animals, els Dofins, la seva
anatomia, què mengen, com es reprodueixen i moltíssimes coses més!!

Nivell: Educació Infantil,
Educació Primària i
Educació Secundària
Durada:
Activitats 30-40 minuts
Preu: Activitats 9-9,50€
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MARINELAND CATALUNYA
Palafolls

Activitats
El món marí
Benvinguts al món dels mamífers marins on podeu conèixer ben
de prop els dofins i els lleons marins com són, que mengen, on
viuen com es reprodueixen, etc. de la mà dels seus cuidadors.
També visitarem les foques per aprendre unes coses sobre ells.

Nivell: Educació infantil,
educació primària i
educació secundària
Durada:
Activitats 30-40 minuts
Preu: Activitats 10,50-11 €

Especial Aus
En aquesta activitat coneixereu a prop la nostra família de lloros
i flamencs. Amb l´ajuda dels nostres cuidadors, amb anys d´experiència, aprendreu un munt de curiositats.

Nivell: Educació infantil,
educació primària i
educació secundària
Durada:
Activitats 30-40 minuts
Preu: Activitats 9-9,50 €

Visita Lliure
Escollint aquesta opció, podreu conèixer el nostre zoo marí de
forma autònoma, tot fent una passejada per les diferents instal·lacions dels animals i estudiant-los amb l’ajuda dels nostres
panells educatius.

Nivell: Educació infantil,
educació primària i
educació secundària
Durada: Tot el dia
Preu: 8,50-9 €
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AERÒDROM PALAFOLLS
Palafolls
• Aeròdrom local del Maresme. Activitat
d’aviació privada, esportiva i Escola de Pilots
d’Ultralleuger des de 1993.
• Aula per activitat d’escola i activitat social.
• Hangars per emmagatzemar avions.
• Pista de 600 m per l’operació d’aeronaus.
• Escola de pilots: Obtenció del títol de Pilot
ULM Habilitacions DCG i MAF
• Aviació a les Aules: Atenció a les escoles
per rebre grups escolars. A convenir amb
cada centre per diverses opcions. Oberts a
estudi qualsevol suggeriment.
• Construcció d’avions per encàrrec,
Manteniment ultralleugers. Serveis aeris.

Camí de Tordera s/n
Palafolls
Tel. 649 33 36 74
pere@prair.com
www.prair.com
Horari:
De 9 a 20 h
Dilluns i dimarts descans setmanal

Activitats
Aviació a les Aules
Atenció a grups Escolars. Configurar sempre prèviament amb el personal docent.

Nivell: A partir de 8 anys,
ESO, Batxillerat.
Durada: A convenir
Nombre d’alumnes
per sessió: Fins a 40
simultàniament
Preu: Mínim 200 €

44

BASE NÀUTICA PINEDA DE MAR
Pineda de Mar
La Base Nàutica de Pineda de Mar ofereix tot
tipus d’activitats nàutiques i d’oci en un lloc
immillorable.
10 raons per escollir-nos:
• Pel nostre tracte familiar i personalitzat,
juntament amb els anys d’experiència.
• Som responsables i us oferim les màximes
garanties de seguretat.
• Perquè tant l’escola com els monitors
estem registrats al Consell Català de l’Esport
i formem part de la Federació Catalana de
Vela.
• Perquè estem a una de les millors platges
del Maresme, amb molt d’espai per a grups
grans i zones d’ombra.
• Disposem de roba de neoprè i instal·lacions
amb vestuaris i dutxes d’aigua calenta.
• Perquè podeu arribar tant amb autocar com
amb tren.
• Perquè el nostre equip és jove i dinàmic.
• Perquè treballem en un entorn natural i
respectem el medi ambient i la natura.
• Perquè amb nosaltres, a més de fer esport,
trobaràs diversió i amistat.
• Perquè, si veniu amb nosaltres, voldreu
tornar un altre dia.

Platja dels Pins s/n
Pineda de mar
Tel. 691 23 94 29
nauticapinedademar@gmail.com
www.nauticapinedademar.com
Horari:
Març, abril, maig i setembre de 9 a 14 h
Juny, juliol i agost de 9 a 20 h
Activitats d’aigua: vela a bord de catamarans,
windsurf, caiacs de mar, paddle surf, bodyboard, inflables varis com la banana, slyder, aquarocket…
Activitats a la sorra: tallers nàutics i de natura,
vòlei, futbol platja, gimcanes, jocs de proves,
team building….

Activitats
Aventura al mar amb la teva escola
Catamarà + bodyboard / vòlei platja

Nivell: A partir de 8 anys
(adaptem l’activitat a cada grup d’edat )
Durada: Des de 2 a 3 h
Nombre d’alumnes per sessió: Màxim
100 alumnes
Preu: Des de 10 € fins a 15 € segons
temporada i durada
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BASE NÀUTICA PINEDA DE MAR
Pineda de Mar
Al mar amb la teva escola
Catamarà + CAIAC + banana + bodyboard /
vòlei platja

Nivell: A partir de 8 anys (adaptem
l’activitat a cada grup d’edat)
Durada: De 3 a 4 hores
Nombre d’alumnes: Fins a 100 alumnes
Preu: Des de 16 € fins a 25 €, segons
durada i temporada

Aventura al mar amb la teva escola
Catamarà + bodyboard / vòlei platja

Nivell: A partir de 8 anys (adaptem
l’activitat a cada grup d’edat)
Durada: de 2 a 3 hores
Nombre d’alumnes: Màxim 100 alumnes
Preu: Des de 10 € fins a 15 €, segons
durada i temporada

Dia de platja i activitats amb la teva escola
Caiac + banana + body-vòlei

Nivell: A partir de 8 anys (adaptem
l’activitat a cada grup d’edat)
Durada: Entre 1,5 a 2,5 hores
Nombre d’alumnes: Màxim 100 alumnes
Preu: Des de 12 € fins a 17 €, segons
durada i temporada
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BASE NÀUTICA PINEDA DE MAR
Pineda de Mar
Activitat lowcost per escoles
Banana bus

Nivell: A partir de 8 anys (adaptem
l’activitat a cada grup d’edat)
Durada: De 10/12 min viatge amb
banana + 1 hora body-voley
Nombre d’alumnes: Màxim 100 alumnes
Preu: Des de 8€ fins a 12 €, segons
durada i temporada

Aigua, vent, platja i esport
Catamarà + Caiac + bodyboard / vòlei platja

Nivell: A partir de 8 anys (adaptem
l’activitat a cada grup d’edat)
Durada: De 2 a 3 hores
Nombre d’alumnes: Màxim 100 alumnes
Preu: Des de 13 € fins a 18 €, segons
durada i temporada

Caiac de mar combinat amb pàdel surf
Caiac + pàdel + bodyboard

Nivell: A partir de 8 anys (adaptem
l’activitat a cada grup d’edat)
Durada: De 2 a 3 hores
Nombre d’alumnes: Màxim 100 alumnes
Preu: 10 €

Activitat nàutica amb reportatge fotogràfic
Qualsevol de les activitats anteriors amb el
reportatge

Nivell: A partir de 8 anys (adaptem
l’activitat a cada grup d’edat)
Nombre d’alumnes: Màxim 100 alumnes
Preu: Sumar 1 € per alumne a qualsevol
de les activitats anteriors
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DUAKA ADVENTURES
Pineda de Mar
Passeig d’Horsavinyà s/n
Pineda de Mar
Tel. 617 02 41 45
info@duaka.com
www.duaka.com
Horari:
De 9 a 21 h de dilluns a diumenge

Activitats
Teambuilding / Humor amarillo / Paintball
Activitats per escolars i grups

Nivell: Des dels 5 anys
Durada: Des de 2 a 5 h
Nombre d’alumnes per
sessió: Des de 10 fins a
250
Preu: A partir de 14 €
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LA POMA BIKE PARK
Premià de Dalt
És una instal·lació esportiva on es poden
practicar diferents modalitats i disciplines de
bicicleta, MBX, MTB i skate, adaptades per a
diversos nivells.

Ctra. dels Sis Pobles s/n
Premià de Dalt
Tel. 93 693 15 90
info@lapomabikepark.com
www.lapomabikepark.com
Horari:
De 10 a 21 h
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ROYAL HORSE CLUB LLAVANERES
Sant Andreu de Llavaneres
La hípica Royal Horse Club es troba al mateix
poble de Sant Andreu de Llavaneres, en plena
natura al Parc Natural de Montnegre i el Corredor, en un paratge privilegiat, a prop de Barcelona, Mataró i Granollers, amb excel·lents
comunicacions.
Disposem d’unes magnífiques instal·lacions
per la Doma Clàssica, Salt d’obstacles i Excursions amb més de 40.000 m² de pistes.

Camí Can Cabot de Munt, s/n
Sant Andreu de Llavaneres
Tel. 93 137 32 99
administracio@royalhorseclub.es
www.royalhorseclub.es
www.facebook.com/royalhorseclubllavaneres
Horari:
De 9 a 19 h de dimarts a diumenge
• Classes de Doma Clàssica
• Classes de Salts
• Excursions a cavall
• Pupil·latge de cavalls
• Casals infantils d’equitació en anglès,
durant les vacances de Nadal, Setmana
Santa i Estiu per a tots els Nivells.
• Proves periòdiques de Doma Clàssica
• Gimcanes, festes monogràfiques, com
Carnestoltes, de Nadal, etc.

Activitats
Visites d’escoles
Consisteix en una introducció al món de l’equitació, en la qual s’inclouen explicacions interactives, visita per les instal·lacions, contacte amb els cavalls i monta.

Nivell: De 6 a 18 anys
Durada: 2, 30 h
Nombre d’alumnes per
sessió: Grups de 7 a 15
persones.
Preu:
Grups de 7 a 10 alumnes:
9 € per persona
Grups de 11 a 15 alumnes:
7 € per persona
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CLUB NÀUTIC EL BALÍS
Sant Andreu de Llavaneres
L’Àrea Esportiva i l’Escola de Vela del CN El
Balís disposa de diversos espais en les seves
instal·lacions:
• Platja, on podem realitzar activitats com: bodyboard, windsurf, paddle surf i Big SUP.
• Port esportiu: des d’on es fan les sortides de
Vela lleugera, llagut català i Caiac.
• Oasis (explanada de sorra de platja): espai
polivalent on podem muntar tot tipus d’activitats i celebracions: gimcanes, jocs, voleï
platja, futbol platja, tenis platja, vols d’estels
i relleus.
• Pistes de pàdel: dues pistes.
• Vestidors: masculí i femení amb sanitaris,
dutxes panelades i piques.

Ctra. NII KM 651,5
08392 Sant Andreu de Llavaneres (BCN)
Tel. 93 792 99 00
esports@cnelbalis.com
https://esports.cnelbalis.com
Horari:
Atenció al públic:
Dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 18 h
Dissabtes i diumenges: 10 a 14 h
Disposem de:
• Wifi
• Gimnàs
• Sala d’actes polivalent
• Piscina
• Pàrquing
• Restaurants
• Nàutiques
• Heliport
• Servei de Bus
• Estació de tren a 150 m
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CLUB NÀUTIC EL BALÍS
Sant Andreu de Llavaneres

Activitats
Sortida a Vela
Els participants arribaran a la instal·lació. Un cop feta la benvinguda
i repartides les armilles entraran als velers (grups de 6-8 alumnes
aprox. + instructor) on aprendran coneixements bàsics de la
navegació i el maneig de l’embarcació. Sortirem de port remolcats
amb la llanxa de seguretat. Amb el suport de l’instructor realitzaran
un circuit entre boies per tal d’aprendre el maneig de la vela i les
seves maniobres (treball en equip), després faran una petita
travessa costanera i finalitzaran la sessió executant una petita
regata (cursa de vela).

Nivell: Tenim sessions
específiques per públics
de:
- 4 a 6 anys
- 7 a 9 anys
- 10 a 12 anys
- 13 a 15 anys
- 16 a 18 anys
- Adults
Depenent de l’edat els
exercicis, recorreguts i
experiències viscudes
seran unes o altres . Amb
intensitat i contingut
diferenciat.
Durada: 2 h
Nombre d’alumnes per
sessió: De 10 a 40 alumnes
alhora
Preu: A consultar

Paddle Surf (SUP) o BIG SUP
En aquesta activitat els alumnes arribaran a la instal·lació, repartirem
el material tècnic necessari i farem benvinguda i presentació.
Per començar l’activitat, realitzarem una petita explicació teòrica:
• Tècnica de palada.
• Control postural.
• Maniobres bàsiques.
Repartirem taules i rems i a l’aigua realitzarem exercici d’equilibri,
propiocepció i presa de contacte per tal de millorar el control del
element.
Després farem una petita sortida costanera i per acabar realitzarem
una activitat conjunta, recreativa i molt divertida d’ ”Humor Amarillo”.
Amb els BIG SUP realitzarem una competició per equips en format
de relleus on es fomenta la cooperació, la cohesió i el treball en
equip.

Nivell: A partir de 10 anys:
Tenim activitats
especifiques per alumnes
de:
- 10 a 12 anys
- 13 a 15 anys
- 16 a 18 anys
- Adults
Depèn de l’edat, els
exercicis, recorreguts i
experiències viscudes
seran unes o altres.
Amb intensitat i contingut
diferenciat.
Durada: 2 h
Nombre d’alumnes per
sessió: De 10 a 40 alumnes
Preu: A consultar
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CLUB NÀUTIC EL BALÍS
Sant Andreu de Llavaneres
Caiac
Un cop rebut el grup a la instal·lació i realitzada la benvinguda, repartirem les armilles i els rems als participants. Farem un
gran cercle on explicarem:
• Tècnica de palada
• Maniobres a l’aigua
• Seguretat
• Com treballar en equip (caiac per parelles o grups de 3) Seguidament procedirem a repartir els alumnes en els diferents
caiacs. Els remolcarem amb una llanxa de seguretat fora del
port. Un cop fora del port realitzarem jocs per treballar/ millorar
la maniobra i el maneig de les embarcacions. Per acabar farem
un petit recorregut costaner i tornarem a port

Nivell: Es pot realitzar a
partir de 9 anys
Durada: 2 h
Nombre d’alumnes per
sessió: De 10 a 50 alumnes
alhora
Preu: A consultar

Gimcana Beach!
En un espai acotat i privat de sorra de platja, on els participants
podran realitzar sessions esportives recreatives on practicar les diferents activitats (jocs de platja, relleus i esports de platja com el
futbol, vòlei o el tenis).

Nivell: Tenim sessions
específiques per públics
de:
- 4 a 6 anys
- 7 a 9 anys
- 10 a 12 anys
- 13 a 15 anys
- 16 a 18 anys
- Adults
Depèn de l’edat, les
activitats (esports i jocs)
seran uns o d’altres i amb
un format o un altre.
Durada: 2 h
Nombre d’alumnes per
sessió: De 10 a 60 alumnes
alhora
Preu: A consultar
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GOLF SANT VICENÇ DE MONTALT
Sant Vicenç de Montalt
Club de Golf: pràctica de l’esport del golf.
Iniciació, perfeccionament i tornejos.

C/ del Balís, 9
Sant Vicenç de Montalt
Tel. 93 791 51 11
comercial@golfsantvicens.es
www.golfsantvicens.es
Horari:
Obrim a les 8 h i l’hora de tancament
depenent dels mesos: cal consultar. ( hivern
fins 18 h fins febrer, març: 19 h, abril: 20 h i
des de maig fins setembre 21 h)
• Esport

Activitats
Classes de golf infantil
Classes de golf, nivell iniciació,
perfeccionament i tecnificació. Cada
divendres sortida a camp i realització
de mini-torneig.

Nivell: A partir de 5 anys
Durada: Tot l’any. Escola d’hivern i d’estiu.
Nombre d’alumnes per sessió:
Entre 4 i 6 alumnes
Preu:
100 € per alumne i setmana de dilluns a divendres 2
hores diàries. material i boles inclosos.
Possibilitat de fer hores soltes: Preu hora 40 € ( 1-2
pax). Hores a convenir. preus a mida segons edat,
nivell i circumstàncies de cada alumne i família.
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ACTIV NATURA
Santa Susanna
Activ Natura és una empresa situada a Santa
Susanna i a les portes del Parc del Montnegre Corredor, que ofereix una sèrie de circuits
i activitats.
Ofereixen diversos recorreguts amb més de
60 proves entre els arbres, els quals estan
units per ponts penjats, xarxes, cables i tirolines i permeten passar d’un arbre a un altre
sense tocar el terra, amb la màxima seguretat
tant per als participants com per als mateixos
arbres.
Entre les activitats que realitzen, destaquem
les orientades a escoles i instituts: circuit
d’aventura, làser combat, conducció de quads,
programa multi aventura i treball en equip.

Camí de la Riera, s/n
Santa Susanna
Tel. 679 443 095 - 683 37 25 54
info@activnatura.com
www.activnatura.com
Horari:
Obert tot l’any.
Juliol i agost de 10 a 20 h. La resta de l’any
dissabtes, diumenges i festius de 10 a 18 h.
Aconsellable trucar abans d’anar-hi. Els dies
laborables el centre obre sota petició per
grups mínims de 10 persones.
Activitats de turisme actiu enmig de la natura orientats per un monitor amb els següents
serveis: vestuaris, lavabos, servei de bar, menjars per encàrrec, taules de pícnic, aparcament
i informació sobre llocs d’interès de la zona.
El preu inclou assegurança R.C., entrenadors
especialitzats que acompanyen i ajuden al
grup, ús de les instal·lacions i tot el material
necessari (arnesos, cascs, cordes,...).
Es recomana portar roba esportiva i còmoda,
adaptada a les condicions climàtiques del dia
de l’activitat, calçat esportiu i ben lligat (si és
possible de muntanya).

Activitats
Circuit aventura
A triar entre tres circuits: aventura, canoping i circuit aventura + canoping.
Circuit entre els arbres amb plataformes d’entre 4 i 10 metres d’alçada i amb
un total d’entre 23 i 43 proves depenent
de l’activitat que es vulgui realitzar.

Nivell: A partir de 15 anys sense supervisió d’un
adult.
Durada: De 2 a 4 hores depenent de l’activitat que es
vulgui realitzar.
Nombre d’alumnes per sessió: A partir de 20 alumnes
Preu: Entre 18 i 28 € segons l’activitat
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ACTIV NATURA
Santa Susanna
Làser Combat escoles
Battlefield Live és el lloc de combat simulat més autèntic del
moment, gràcies a les més modernes tecnologies i materials.
Aventura, emoció, estratègia i molta acció. És la forma més
divertida i innovadora de fer esport a l’aire lliure.
Hi ha diferents missions especials de diferents dificultats a triar,
sense pintura, màscares i amb tirs il·limitats.

Nivell: A partir de 4rt de
primària
Durada: 1,30h
Nombre d’alumnes per
sessió: Màxim 50 - 60
participants
Preu: 18 €

Conducció de quads per escoles
Conducció de quads, és una activitat a motor enfocada per a joves
a partir de 1.40 cms. Es realitza una àmplia explicació i s’inculca
el respecte pel medi ambient, normes de seguretat i funcionament
del quad, els grups són reduïts i cada monitor coordina el seu grup.
El recorregut es realitza per dins de la finca, on els participants
gaudiran d’una activitat diferent i emocionant.
Material que es deixa: soto- casc higiènic, casc i impermeable en
cas necessari.
L’activitat es pot adaptar coma curs d’educació vial.

Nivell: A partir de 1,50 m i
1r d’ESO
Durada: 30 minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: Màxim 50 - 60
participants
Preu: 18 €

Programa multiaventura
El programa multiaventura està compost per vàries activitats a
escollir.
Opció 1: Dues activitats a escollir entre: circuit d’aventura, làser
combat i quads.
Opció 2: Realització de tres activitats: circuit d’aventura làser
combat i quads
El preu inclou tot el material necessari per dur a terme la activitat.

Nivell: A partir de 4rt de
primària
Durada: Entre 3 i 4 hores
depenent de les activitats
escollides.
Nombre d’alumnes per
sessió: Màxim 50 - 60
alumnes
Preu: Entre 32 i 45 €
depenent de les activitats
escollides

56

ACTIV NATURA
Santa Susanna
Treball en equip
Aquest programa és una eina ideal per als docents, combina
una activitat lúdica: el circuit aventura emoció; amb una altra
pedagògica: un programa adaptat als centres educatius, de jocs de
treball en equip.

Nivell: A partir de 4rt de
primària
Durada: 1.30h
Nombre d’alumnes per
sessió: Màxim 50 - 60
participants
Preu: 18 €

Futbolgolf
Al Futbolgolf, l’objectiu del joc és arribar amb la pilota des
del punt de sortida fins arribar al forat amb los mínims tocs
possibles. Camp oficial de 18 forats.
www.futbolgolfbarcelona.com
info@futbolgolfbarcelona.com

Nivell: 4rt i 5è de Primària
Durada: 2 hores
Nombre d’alumnes per
sessió: 50 a 100
Preu: 9€ per alumne

57

BASE NÀUTICA
Santa Susanna
Platja de les Dunes
Santa Susanna
Tel. 639 950 428 - 93 767 90 08
info@bnsantasusanna.com
www.stasusanna-barcelona.com
www.bnsantasusanna.com
Horari:
Del 15 de juny al 15 de setembre de dilluns a
diumenge de 9.30 a 18 h

La Base Nàutica de Santa Susanna, situada a
la Platja de les Dunes, ofereix activitats nàutiques dirigides per un monitor especialitzat,
amb l’objectiu d’apropar els infants i joves a la
cultura dels esports nàutics, el creixement del
mar i la pràctica esportiva.
També té com objectiu que els nois i noies
s’eduquin en valors de solidaritat i treball en
equip i practiquin esports en el medi natural
amb tota seguretat i coneixement de les normes.

Activitats nàutiques al mar amb monitor i lloguer de material per a la realització de l’activitat.
Les activitats que poden realitzar són: caiac,
windsurf, catamarà, patí català, body board,
pàdel surf, snòrkel, tallers mariners, jocs, gimcanes i orientació, entre d’altres. Es fan programes adaptats a les necessitats de cada
escola i grup concret.
Hi ha zona d’ombra amb taules per esmorzar,
dutxes i serveis.

Activitats
Activitat nàutica a escollir entre: caiac, windsurf, catamarà, patí català, body board,
pàdel surf, snorkel, tallers mariners, jocs, gimcanes i orientació, entre d’altres.
Activitats nàutiques al mar dirigides per un monitor especialitzat que es poden combinar amb activitats a la sorra.

Nivell: De P3 a Secundària
Durada: Entre 15 minuts i
1 h, depenent de l’activitat
Nombre d’alumnes per
sessió: Mínim de 10 i
màxim de 50
Preu: A partir de 10 € i en
funció de l’activitat
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EL CUC
Santa Susanna
El trenet Cuc de Santa Susanna té el seu punt
d’inici a l’Avinguda del Mar, amb parades davant de l’Hotel Índalo Park i de l’Estació de
tren de Renfe.
Itinerari Ruta Blava. Parteix de la zona hotelera i passa per la zona agrícola, la zona comercial, el centre de la població i la zona d’urbanitzacions per veure les vistes panoràmiques.
Hi ha possibilitat de baixar en qualsevol punt
del recorregut i tornar a pujar amb el mateix
bitllet. També hi ha l’opció de llogar el trenet
turístic per fer un recorregut privat.
Durant la ruta hi ha un servei de megafonia
que va explicant els principals atractius de la
població en vuit idiomes.

Oficina de Turisme de Santa Susanna
Av. del Mar, s/n
Santa Susanna
Tel. 93 767 90 08 / 659 951 832
info@trenesturisticos.info
www.stasusanna-barcelona.com
Horari:
Temporada mitja (Setmana Santa fins al 15
juny) matins de 10 a 12 h, tardes de 16 a 21 h.
Temporada alta (del 16 juny fins 15 setembre) matins de 10 a 12 h, tardes de 16 a 22 h.
Temporada baixa (del 16 setembre al 31
d’octubre) matins de 10 a 12 h, tardes de 16
a 21 h.
Sempre que la temporada estigui normalitzada: freqüència de 30 minuts.
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EL CUC
Santa Susanna

Activitats
Ruta turística per santa Susanna amb el trenet CUC
Ruta turística en trenet partint des de la zona hotelera de Santa Susanna fins al centre de la població, passant per llocs d’interès.

Nivell: Tots els cursos
Durada: 1 hora aprox.
Nombre d’alumnes per
sessió: 55 alumnes, tot i
que hi ha l’opció de llogar
dos trenets a la vegada.
Preu:
Ruta blava: 4,80 € adults i
3,80 € nens (de 4 a 7 anys)
Per grups es fan
descomptes, s’ha de
consultar directament amb
l’empresa.
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NOU RANXO MESTRES
Santa Susanna
El Nou Ranxo, situat a la finca de Can Mestres,
en una masia del segle XIII i a la zona del preparc del Montnegre, t’ofereix les seves instal·
lacions per viure una jornada en plena natura i
en contacte amb els animals.

C/ de la Riera s/n
Santa Susanna
Tel. 616 06 90 25
bs77498@gmail.com
www.nouranxomestres.com

Realitzen excursions a cavall guiades, casal
d’estiu, festes d’aniversaris, pupil·latge i excursions escolars per als cursos d’educació
infantil, cicle inicial i cicle mitjà, superior i secundària.

Horari:
Obert tot l’any, de 10 a 19 h a l’estiu i de 10 a
17 h a l’hivern
Excursions a cavall guiades per la zona del
Preparc Montnegre.
Zona de pícnic, tallers i activitats a triar ajustades a les edats dels alumnes i època de l’any,
com: com es ferra un cavall, explicació d’on i
com viuen el animals que viuen al Ranxo, els
hi donarem de menjar, com es porten, a la tardor collirem castanyes, a l’hivern buscarem tions, visita a l’Espai Natural de la Masia de Can
Cases i explicarem l’historia del Molí Fariner
de Can Jordà.
Hi ha disponibles quatre opcions diferents
d’activitats per cada un dels cicles.

Activitats
Excursió escolar de tot un dia al Nou Ranxo
Excursions a cavall, pon, ruc o carreta per la zona del Pre Parc
del Montnegre - Corredor + realització d’un taller.

Nivell: Educació Infantil,
Primària i Secundària
Durada: El temps total que
cada grup necessita és de
1.45 h.
Nombre d’alumnes per
sessió: màxim per ruta 13
persones.
Preu: 16 €
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OFICINA DE TURISME
Santa Susanna
Oficina de Turisme de Santa Susanna situada
al passeig marítim del municipi.
• Atenció al públic en català, castellà, anglès
i francès

Av. Del mar s/n (Mercury Village)
Santa Susanna
Tel. 93 767 90 08
oi.turisme@stasusanna.org
www.stasusanna-barcelona.com
Horari:
Temporada baixa: (del 01/02 fins inici de la
Setmana Santa i Novembre). De dilluns a
divendres de 9h a 13h.
Temporada mitja: Des de Setmana Santa
fins al 30 de juny; i de l’11 de setembre al 31
d’octubre): de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Caps de setmana i festius de 10 a 13.30 h.
Temporada alta: De l’1 de juliol al 10 de
setembre. De dilluns a divendres de 9 a 14 h i
de 16 a 19 h. Caps de setmana i festius de 10
a 13.30 h.
Desembre i gener tancat.

Activitats
Gimcana Familiar de Santa Susanna
Descobriu Santa Susanna en
família a través de la Gimcana
Familiar que des de l’Oficina de
Turisme us posem a disposició
per conèixer els espais més emblemàtics i màgics del municipi.

Nivell: Tots els cursos
Durada: 2 h aprox.
Preu: Gratuït.

Us podeu descarregar pel vostre compte el pdf amb la Gimcana o demanar-la i passar-la
a recollir a l’Oficina de Turisme.
Un cop hagueu acabat i completat la Gimcana podeu recollir
l’obsequi dels guanyadors a la
pròpia Oficina de Turisme.
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OFICINA DE TURISME
Santa Susanna
Ruta guiada amb bicicleta
Ruta guiada amb bicicleta de passeig adaptada per a totes les
edats. Transcorre pels llocs més autèntics i emblemàtics de Santa
Susanna per descobrir l’essència del municipi que es troba entre el
mar mediterrani i el Parc Natural del Montnegre.
Cal reserva prèvia a l’oficina de turisme

Nivell: Tots els cursos,
prèvia consulta.
Durada: 1,5 h.
Preu: Consultar preus
per a grups escolars i
bonificacions familiars.
Inclou: bici, casc, aigua,
assegurança i guia.
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CELLER QUIM BATLLE
Tiana
Celler situat a la serralada de Marina en el
municipi de Tiana, consta de 3 hectàrees de
vinya, celler per elaborar els vins i sala per
tastos.

La Sentiu s/n
Tiana
Tel. 648 18 00 35 – 93 395 45 27
celler@joaquimbatlle.com
www.joaquimbatlle.com
Horari:
Visites concertades

Activitats
Visita un Celler DO Alella – Vins de Mar
Visita a la vinya i al celler guiat amb explicació. Per
acabar es farà un tast de most. Les explicacions es
poden adaptar al contingut del temari que s’estigui
estudiant.

Nivell: 5è i 6è de Primària,
Secundària
Durada: 2 hores
Nombre d’alumnes per sessió:
30-35 alumnes
Preu: 5 € per alumne
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RUCS DE SERRALADA
Tiana
Rucs de la Serralada és un centre dedicat a la
revalorització del ruc, realitzant activitats amb
els animals mitjançant un contacte directe
amb el nens i nenes.

C/ Torrent de Can Ratola, 17
Tiana
Tel. 640 018 855 - 93 389 15 49
rucsdelaserralada@gmail.com
www.rucs.cat
Horari:
De dilluns a divendres de 10 a 16.30 h

• Zona de pícnic
• Lavabos
• Zones d’activitats
També fem casals on els nens aprendran
el maneig i cura dels rucs, muntar, eslàlom,
feines de ramader, raspallar i preparar menjar!

Activitats
Senderisme i feines de ramader
Caminada guiada acompanyats de rucs per la Serralada
de Marina amb aturada pícnic i explicacions.

Nivell: Cicle Infantil, Pprimària i
Secundària
Durada: Tot el dia
Punt inici i final de la ruta: El nostre
centre
Dificultat: Fàcil
Nombre d’alumnes per sessió:
50 aprox.

Senderisme
Caminada guiada acompanyats de rucs per la Serralada
de Marina amb aturada pícnic i explicacions.

Nivell: Secundària
Recorregut a peu (metres):
5.000 m
Durada: 4 hores
Punt inici i final de la ruta: El nostre
Centre
Dificultat: Fàcil però amb desnivell
Preu: 12 €
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ILLA FANTASIA
Vilassar de Dalt
Parc aquàtic amb més de 22 tobogans, 3 macro piscines i una gran zona de pícnic.
Sense presses, sense necessitat de fer cues i
amb un personal preparat per aconseguir que
gaudeixis d’una jornada divertida i segura.
Aquesta temporada inaugurem una nova
àrea amb una atracció exclusiva a Catalunya
indicada pels més atrevits.

Finca Mas Brassó, s/n
Vilassar de Dalt
Tel. 93 751 45 53 - 670 54 03 59
escoles@illafantasia.com
www.illafantasia.com
Horari:
De 10h a 18h de dilluns a diumenge

• WC
• Vestidors, dutxes i taquilles
• Infermeria
• Fotògraf
• Hamaques
• Zona de pícnic
• 9 Restaurants
• Wi-fi
• Pàrquing gratuït per autocars i particulars.

Activitats
Illa Fantasia
El parc Aquàtic de Barcelona

Nivell: Per a totes les edats
Durada: Del 8 de juny al 11 de setembre. De 10 a 18 h.
Juliol i agost de 10 a 19 h de dilluns a diumenge
Nombre d’alumnes per sessió: Il·limitat
Preu: Entre 9 € i 10 € per alumne, en funció de la data.
Monitor gratuït cada 10 alumnes amb menú i guixeta
inclosa
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SUPADDICT, ESCOLA CATALANA DE PADDLE SURF
Vilassar de Mar
Escola catalana de “Stand Up Paddle Surf”
• Cursets d’iniciació de “Stand up Paddle
Surf”, surf i windsurf
• Casals d’estiu
• Cabines i dutxes
• Renfe Cabrera de Mar-Vilassar a 40 metres

Platja Palomares, Rest Palomares, s/n
Vilassar de Mar
Tel. 609 072 852 - 609 072 843
palomaressupvilassar@gmail.com
www.supaddict.es
Horari:
De 9 a 21 h

Activitats
Stand up paddle
Taula de paddle surf al mar, s’ensenya com fer-la servir amb
correcció i total seguretat

Nivell: Des de 8 anys
Durada: Cursets d’ iniciació
de 90 minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: Ràtio 6/7, fins a 18
pàx, big sup fins a 24 pax ,
12 per taula big
Preu: Depèn de l’activitat
des de 15 €
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URSUS NATURA
Una activitat per passar un dia o un matí de
manera diferent, original, única, increïble en
tot el seu format i realment inoblidable, aquí
us proposem “Taller Tipi d’un dia” o el “Taller
Tipi d’un matí” on la diferència és que no cal
quedar-se a dormir.
En aquest taller podreu gaudir del que suposa
veure i entrar en un autèntic tipi natiu i aprendre i divertir-se amb tots els tallers que estan
inclosos en aquesta activitat...podeu venir
amb el cole, amics, la família; fer una festa
d’aniversari diferent a qualsevol festa on hagueu anat abans, posem a la vostra disposició, tot allò i més del que penseu i somieu.

https://ursusnatura.wordpress.com/activitats-tipis-dun-dia/
• Xerrada dins el tipi
• Pintar-nos de colors (faltaria més)
• Exhibició de foc
• Exhibició de material natiu autèntic
• Exhibició d’armes antigues autèntiques
(llances, arcs dakota, tomahwaks, etc.)
• Passejada pel bosc
• Foc cerimonial dins el tipi més tambors
natius

Què us oferim? Un pack complet que inclou
un munt de tallers indis amb la comoditat de
marxar després a casa amb moltes fotos de
l’entorn màgic del bosc i el gran tipi natiu de
fons.

Activitats
Activitats amb “tipis”
Si voleu passar un cap de setmana diferent,
consulteu les activitat tipi d’un dia amb nit al
tipi inclòs.
Un tipi ple de simbolisme i tota la força del
que suposa entrar en aquestes místiques i
antigues cases dels indis americans; amb
la seva decoració, pintures, cultura, conèixer
i viure com era la seva vida, fer foc cerimonial, escoltar el tambor autèntic, veure estris
primitius i mil·lenaris de ben a prop i moltes
més sorpreses.

Preu:
Varia si és el taller per un matí o per un dia:
El Taller d’un matí de les 9h fins les 13h,
gaudint del diferents tallers esmentats i del
tipi té un preu de 200€ per tot el grup.
El Taller d’un dia inclou des de les 9h fins
les 17h (no inclou dinar), gaudint de tots els
tallers i més. El preu és de 250€ per tot el
grup.
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Museus
i centres
d’interpretació
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MUSEU D’ARENYS DE MAR - MUSEU MOLLFULLEDA DE
MINERALOGIA // Arenys de Mar
El Museu Mollfulleda de Mineralogia reuneix
una de les col·leccions científiques en l’especialitat de minerals més importants de
Catalunya. El Museu ofereix la possibilitat de
conèixer les característiques i propietats dels
minerals, els usos que els hi donem i contemplar exemplars de gran qualitat d’arreu del
món.
El Museu Mollfulleda de Mineralogia obre
de dimarts a dissabte de 10 a 13 h i de 16 a
18 h, diumenges i festius d’11 a 13 h. Disposa
de botiga amb alguns exemplars de minerals
a la venta. S’ofereixen tallers per a les escoles
i les famílies amb reserva prèvia.

C/ Església, 37-38
Arenys de Mar
Tel. 93 792 44 44
ribassn@arenysdemar.cat
http://museu.arenysdemar.cat/ca/llistats/
aprendre/121
Horari:
De dimarts a divendres de 9 a 14 h

Activitats
Taller d’identificació de minerals
La visita a la col·lecció permetrà a l’alumne endinsar-se en el món de la mineralogia per conèixer les
principals característiques dels minerals i, de forma
amena, descobrir la seva presència en molts elements
de la nostra vida i entorn real.
A partir de l’experimentació amb minerals i el discurs
científic els alumnes arribaran a les seves conclusions
sobre els diferents minerals que hauran d’identificar.

ita
Visiada
gu
Nivell: Cicle Mitjà i Superior de
Primària
Durada: 1 hora 30 minuts
Nombre d’alumnes per sessió:
30 alumnes màxim
Preu: 3,50 € per alumne
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MUSEU DEL CÀNTIR D’ARGENTONA
Argentona
Plaça de l’Església, 9
Argentona
Tel. 93 797 21 52
fina@museucantir.org
www.museucantir.org
Horari:
De dimarts a divendres de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h
Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenges i festius d’11 a 14 h
El Museu del Càntir d’Argentona conserva i difon una important col·lecció de més de 4.000
atuells per a l’aigua, la gran majoria càntirs de
terrissa tradicional, que mostren un recorregut de gairebé tres mil anys de creació de la
humanitat, des de l’edat del bronze fins a l’art
contemporani, amb diversos exemplars de
Pablo Picasso.

A més de la col·lecció permanent, el museu
dedica una planta a exposicions temàtiques
relacionades amb la ceràmica i una sala a exposicions temporals d’artistes actuals.
Es realitzen visites guiades a la col·lecció permanent.

Activitats
Enfanga’t al torn i visita guiada
Taller de fang on es realitza
un gerro de ceràmica al torn i
una visita guiada a la col·lecció permanent del Museu del
Càntir adaptada a cada nivell
d’edat.

ita
Vis aller
+T
Nivell: Educació Infantil,
Educació Primària,
Secundària i Batxillerat
Durada: 3 hores
aproximadament
Nombre d’alumnes per
sessió: 55 alumnes
(dividits en dos grups:
mentre un grup fa el taller
de torn l’altre fa la visita al
museu)
Preu: 8 € per alumne
(taller de torn) + 40 € per
grup (visita museu)
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MUSEU DEL CÀNTIR D’ARGENTONA
Argentona

Picasso per un dia i visita guiada
Activitat pensada per a
despertar la creativitat de
l’alumne.
La visita està dividida en
dues parts:
· Visita a l’Espai Picasso
del museu i projecció d’un
Powerpoint sobre l’artista.
· Decoració d’un càntir. Cada
alumne pinta un càntir de
color blanc, amb tèmperes i
pinzells i se l’emporta un cop
acabada l’activitat.

ita
Vis aller
+T
Nivell: Educació Infantil,
Educació Primària,
Secundària i Batxillerat
Durada: 2 hores
aproximadament
Nombre d’alumnes per
sessió: 55 alumnes
(dividits en dos grups:
mentre un grup fa el taller
de pintar el càntir l’altre fa
la visita al museu)
Preu: 8 € per alumne
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I ELS ROMANS VAN ARRIBAR
Cabrera de Mar

Coneixerem les característiques generals de
les termes romanes i, en concret, les de Cabrera de Mar. Els alumnes es familiaritzaran
amb els costums i la cultura material de l’època romana.
L’objectiu general d’aquesta activitat és introduir als alumnes a la història i la cultura romanes mitjançant les troballes arqueològiques
de l’àrea Ca l’Arnau de Cabrera de Mar amb especial èmfasi en els banys públics (Balneum).
Ara bé, amb aquest objectiu genèric, es pretén
introduir a l’alumnat l’arqueologia com a font
de coneixement i a la seva aplicació creativa
de la informació que tenim sobre el passat.

Turisme de Cabrera de Mar
Tel. 93 737 99 59 / 674 01 14 50
turisme@cabrerademar.cat
www.gaudeixcabrera.cat
Nivell: Educació Primària i primer cicle de
Secundària
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per sessió: 25
Preu: Grup de 20 alumnes: 145 €
5€ alumne addicional
Professorat gratuït

El guió està adaptat al nivell dels alumnes i
es pot adaptar als interessos del professorat.
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I ELS ROMANS VAN ARRIBAR
Cabrera de Mar

Activitats
Reconstrucció de les termes amb material de LEGO
A partir d’una maqueta d’una domus amb elements de mobiliari, l’alumnat construirà els seus propis models amb peces de
Lego. Es proposarà un treball en grup amb maquetes didàctiques dissenyades a tal efecte.

Joc de Pistes
L’activitat està estructurada en torn a 8 proves que s’hauran de
resoldre en grups petits (5-6 alumnes). Quatre de les proves es
realitzaran al conjunt arqueològic de Ca l’Arnau a partir de les
explicacions de la persona que guiarà la visita i les altres 4 en
l’entorn urbà immediat en forma de gimcana. En cas que a l’activitat participin 2 grups de 30 alumnes, un grup començarà per
les proves que es realitzen.

Detectius del passat
Què és un arqueòleg sinó un detectiu del passat? Realitzant
aquest taller veurem quin és el treball d’un arqueòleg tractant la
seqüència cronològica a través de l’estratigrafia, classificant el
material, omplint les fitxes de registre...

Els edificis romans
Moltes de les ciutats romanes van ser dissenyades de nou, seguint una estructura molt ben planificada. No hi podien faltar
una sèrie de construccions d’ús públic amb unes funcions molt
concretes.
Com eren els edificis romans? On estaven situats dins la ciutat?
Aquestes i altres preguntes les resoldrem durant l’activitat, on
realitzarem diferents maquetes en paper dels edificis més representatius, i les situarem dins del plànol d’una ciutat clàssica.

er

ll
Ta

Nivell: Infantil i Primària
Durada: 45 min
Preu: 3 € per alumne

er

ll
Ta

Nivell: Primària, ESO,
Batxillerat (adaptada a
cada nivell)
Durada: 90 min
Nombre d’alumnes per
sessió: 30
Preu: 2,5 € per alumne

er

ll
Ta

Nivell: A partir de 4rt de
primària, ESO i Batxillerat
(adaptada a cada nivell)
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per
sessió: 25
Preu: 2,5 € per alumne

er

ll
Ta

Nivell: A partir de 4rt de
primària, ESO i Batxillerat
(adaptada a cada nivell).
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per
sessió: 25
Preu: 3 € per alumne
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LES ARQUES DEL VI
Cabrera de Mar

Àmfores, transport i comerç en el món romà.
Un personatge ens explica el funcionament
del comerç en el món romà. Activitat per descobrir com a través de les restes arqueològiques es pot aprendre sobre les formes de
vida quotidianes d’altres èpoques històriques.
Entendrem el funcionament d’un forn per a la
producció d’àmfores i el seu comerç.
El guió està adaptat al nivell dels alumnes i
es pot adaptar als interessos del professorat.

Turisme de Cabrera de Mar
Tel. 93 737 99 59 / 674 01 14 50
turisme@cabrerademar.cat
www.gaudeixcabrera.cat
Nivell: Educació Primària i primer cicle de
Secundària
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per sessió: 25
Preu: Grup de 20 alumnes: 145 €
5€ alumne addicional
Professorat gratuït
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LES ARQUES DEL VI
Cabrera de Mar

Activitats
Les tègules i els seus mil usos
Al forn de terrisseria romana de ca l’Arnau de Cabrera de Mar
es van coure peces ceràmiques de molts tipus, i també per ser
utilitzades com a material constructiu.
Les tègules servien per fer les teulades però també tenien altres
usos. Durant el taller veurem i farem per grups, maquetes en
argila d’alguns d’aquests elements.

El comerç a través de la ceràmica romana
Com sabem quina és la cronologia d’un jaciment? A on anava la
ceràmica que es produïa a la zona? Per a què servia? Què portava? Amb qui comercialitzaven? La ceràmica és un element molt
important en un jaciment romà, ja que ens dóna molta informació sobre els seus habitants i la seva forma de vida. Mentre es
realitza un atuell de ceràmica, parlarem sobre aquests temes.

La moneda a l’antiguitat
La moneda va ser un element publicitari molt important en el
món romà. Com i de quin material es feia? Quina informació
ens dóna?
A l’activitat podríem treballar amb còpies de monedes i veure
diferents processos utilitzats en el món de l’arqueologia que
serveixen per extreure’n el màxim d’informació.

er

ll
Ta

Nivell: A partir de 4rt de
Primària, Secundària i
Batxillerat adaptada a
cada nivell) Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per
sessió: 25
Preu: 3 € per alumne

er

ll
Ta

Nivell: A partir de 4rt de
Primària, Secundària i
Batxillerat adaptada a cada
nivell) Durada: 1h / 90 min
Nombre d’alumnes per
sessió: 25
Preu: 3 € per alumne

er

ll
Ta

Nivell: A partir de 4rt de
Primària, Secundària i
Batxillerat adaptada a
cada nivell) Durada: 1h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25
Preu: 3 € per alumne
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OLLA DE DÉUS
Cabrera de Mar

Si us interessa la mitologia què millor que fer
una passejada per un jaciment privilegiat on
s’hi ha trobat restes de figuretes, ex vots de
devoció a Neptú, Mitra, Silvà entre altres! Coneixerem la religió i la mitologia romana de
manera lúdica i divertida.
El guió està adaptat al nivell dels alumnes i
es pot adaptar als interessos del professorat.

Turisme de Cabrera de Mar
Tel. 93 737 99 59 / 674 01 14 50
turisme@cabrerademar.cat
www.gaudeixcabrera.cat
Nivell: Infantil, Primària, Secundària i
Batxillerat.
Per als més petits (a partir de P4), us
proposem, dins el mateix àmbit, la narració
de llegendes locals relacionades amb el
santuari ibèric de la Cova de les Bones Dones
i/o narracions sobre déus romans.
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per sessió: 25
Preu: Grup de 20 alumnes: 145 €
5€ alumne addicional
Professorat gratuït
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OLLA DE DÉUS
Cabrera de Mar

Activitats
Amulets romans: Bulla o Lúnula
Els romans eren tremendament supersticiosos. Pràcticament
ningú no sortia al carrer sense anar carregat d’amulets i objectes per atraure la fortuna i espantar les desgràcies. Amb aquesta activitat sabrem més dels seus costums, i ens farem alguns
amulets per endur-nos penjats al coll.

Exvots
La religió i les creences dels ibers d’Ilturo també les tenim registrades en diferents jaciments a Cabrera de Mar. En aquesta
activitat explicarem què és un exvots o peça votiva i com les
van oferir als déus a la Vall de Cabrera de Mar.

er

ll
Ta

Nivell: Infantil, primària
i ESO (adaptada a cada
nivell)
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per
sessió: 25
Preu: 3 € per alumne

er

ll
Ta

Nivell: A partir de 4rt de
primària, ESO i Batxillerat
(adaptada a cada nivell)
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per
sessió: 25
Preu: 3 € per alumne
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FUNDACIÓ PALAU
Caldes d’Estrac

La Fundació Palau, inaugurada el 2003, té la
missió de conservar, exhibir i difondre el fons
artístic i documental de Josep Palau i Fabre.
Josep Palau i Fabre (1917-2008) està considerat un dels especialistes mundials més
prestigiosos sobre la vida i l’obra de Pablo Picasso, del qual fou amic personal. Poeta, dramaturg, contista i assagista, és un dels grans
autors de la literatura catalana de segle XX.
La Fundació mostra la part més destacada
del seu fons d’art, alhora que il·lustra la trajectòria vital i intel·lectual de Josep Palau i Fabre. Reuneix un important fons documental i
bibliogràfic sobre Picasso, art contemporani i
literatura catalana i francesa, obert a la consulta del públic.

C/ Riera, 54
Caldes d’Estrac
Tel. 937913593
fundaciopalau@fundaciopalau.cat
www.fundaciopalau.cat
Horari:
Estiu. De l’1 de juliol al 15/09
De dimarts a diumenge: d’11 a 14 i de 17 a 20 h
Festius: 11 a 14 h
Dilluns no festiu tancat
Hivern. Del 16/09 al 30/06
Dimarts, dimecres, diumenge i festius: 10.30
a 14 h.
Dijous, divendres, i dissabte: 10.30 a 14 h i de
17 a 19 h.
Festius: 10.30 a 14 h
Dilluns no festiu tancat
Dies tancats: Tarda del 24 i 31 de desembre,
25 i 26 desembre, 1 i 6 de gener.
La Fundació Palau compta amb una proposta
pedagògica adaptada als diferents nivells
educatius i objectius curriculars.
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FUNDACIÓ PALAU
Caldes d’Estrac

Activitats
Josep Palau i Fabre: Un recorregut per la literatura
catalana del segle XX.
Partint del recorregut per la Fundació Palau, els participants
s’acostaran a l’obra i la vida del
poeta. És posarà especial atenció al concepte d’alquímia, que
desenvolupà als seus poemes
de l’Alquimista, i als seus treballs
sobre Picasso. És realitzarà un
taller de creació literària mitjançant el mètode creatiu de Josep
Palau i Fabre.

En defensa de l’avantguarda
Presentar Palau i Fabre i l’entorn artístic, literari i cultural del
seu temps. Entendre el context i conèixer alguns artistes de la
col·lecció mitjançant diferents dinàmiques i reflexions: Miró, Tàpies, Perejaume, Barceló i Picasso, artista pioner de les avantguardes del segle XX.
Treball plàstic: resumir en imatges alguns conceptes vinculats
a l’avantguarda artística mitjançant la tècnica del collage amb
l’objectiu de fer una síntesi conjunta sobre el mur.

Maya i els titelles
Descoberta de Picasso a través dels ulls de
Maya, la seva filla. Un cop a l’exposició, els
grups trobaran les pintures que el pare de
Maya va fer d’alguns personatges. Els observarem en detall per descobrir què expressen
i reflexionarem sobre les emocions pròpies i
les alienes. Abans d’anar al taller coneixerem
la joguina preferida de la Maya, el teatrí i els
sis personatges dissenyats pel seu pare.
Finalment proposem crear més personatges
pel teatrí en el taller, tot elaborant titelles que
expressin diferents emocions.

r
lle
Ta erari
lit
Nivell: Segon cicle de
Secundària i Batxillerat
Durada: 1,30 h
Nombre d’alumnes
per sessió: De 20 a 25
alumnes
Preu: 130 €/ grup

ita
Vis aller
+T
Nivell: Cicle Superior de
Secundària (3r i 4rt) i
Batxillerat
Durada: 2 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 200 €

ita
Vis aller
+T
Nivell: Infantil i Cicle Inicial
Primària
Durada: 1,30 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 120 €
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FUNDACIÓ PALAU
Caldes d’Estrac
ita
Vis aller
+T

Reinventem objectes
Descoberta de Picasso i el seu
gran interès per transformar un
objecte quotidià en una obra
d’art: guardiola, plats, gerres,
capses de cigarretes... Observació, manipulació, modelatge
i associació de formes domèstiques a elements zoomòrfics.
Treball plàstic: transformació
d’un objecte quotidià en un element zoomòrfic mitjançant la
tècnica del modelatge.

Retrats i tècniques
Anàlisi dels retrats presents a la col·lecció que va pintar Picasso
al llarg de la seva vida per entendre la seva evolució plàstica.
Experimentar amb les tècniques artístiques que s’han analitzat
a les obres de la col·lecció: carbonet i sanguina, formes geomètriques, rotulador sobre tela de sac i puntafina sobre paper. Cadascuna d’aquestes tècniques ens fa d’enllaç
amb la plàstica picassiana i les diferents maneres de representar el
mateix motiu: el retrat.

Nivell: Infantil i Cicle inicial
Primària
Durada: 2 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 200 €

ita
Vis aller
+T
Nivell: Cicle mitjà i
superior Primària i Primer
cicle de Secundària
Durada: 2 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 200 €
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FUNDACIÓ PALAU
Caldes d’Estrac
Visita guiada a la Fundació Palau
Visita guiada per conèixer, en primer lloc, els orígens de la
col·lecció Palau, a la sala Palau i Oller i entendre la figura polifacètica del pare de Palau i Fabre. La visita ens permet recórrer
altres espais de la Fundació: sala En defensa de l’avantguarda
amb obres de Miró, Gargallo, Joan Ponç, Tàpies, Perejaume o
Miquel Barceló, i la sala Estimat Picasso, per entendre la passió
de Palau i Fabre per l’artista malagueny i la seva amistat a través d’obres que se situen entre els inicis a l’escola Llotja fins als
darrers anys de la seva vida.

ita
Visiada
gu
Nivell: Des de Primària fins
a Batxillerat
Durada: 1 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 6 € per alumne

Ruta cultural: Caldes d’Estrac. Poetes, personatges i llegendes
Les llegendes, la història, els personatges singulars són els protagonistes d’una entretinguda passejada pel nucli urbà i la muntanya i per la zona d’estiueig i el mar, per tal que els exploradors
tinguin una visió completa de la Caldes cultural.

Nivell: S’adapta a diferents
nivells
Durada: 2 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 20 - 25 alumnes
Preu: 180 €

Combinat Ruta literària o Ruta cultural i visita guiada a la Fundació Palau.
A través d’una visita guiada per la població, anirem descobrint
els espais compartits per cadascun dels poetes que han fet estada a Caldes d’Estrac i sentirem les diferents veus d’aquestes
personalitats unides per una mateixa vocació: la de poeta. O
bé farem un recorregut per diversos indrets de la població que
són testimoni del seu passat i la seva cultura. Les llegendes, la
història, els personatges singulars són els protagonistes d’una
entretinguda passejada pel poble. Finalment, realitzarem una
visita per la Fundació Palau per tal de conèixer més i millor el
llegat del poeta Josep Palau i Fabre.

Nivell: S’adapta a diferents
nivells
Durada: 2 h (1 hora de
ruta + 1 h visita guiada
Fundació)
Nombre d’alumnes per
sessió: 20 - 25 alumnes
Preu: 180 €
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FUNDACIÓ PALAU
Caldes d’Estrac
Impressionats pels artistes
L’activitat comença presentant la col·lecció Palau i el ric fons
d’obra gràfica. Entendrem què vol dir estampa tot reflexionant
sobre els sistemes de reproducció i difusió de les imatges actuals comparant-los amb la tècnica del gravat (còpies, modificacions d’imatge, seriació, numeració, proves d’artista). Amb
la lectura d’alguns poemes, contes i fets històrics ens adonarem que han esdevingut fonts d’inspiració d’artistes com Miró,
Ràfols-Casamada o Picasso per fer il·lustracions mitjançant la
tècnica del gravat. L’activitat acaba al taller duent el terme el
procés complet de l’ofici de gravador tot experimentant amb un
sistema proper al gravat buit de tècnica directa i gravat verd i
inspirant-nos a partir de poemes i narracions.

ita
Vis aller
+T
Nivell: Primària (Cicle
superior), Secundària,
Batxillerat i cicles
Durada: 2 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 20-25
Preu: 200 € per grup
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FUNDACIÓ PALAU
Caldes d’Estrac
La taula Cubista
L’activitat s’inicia introduint la Fundació i la col·lecció Palau per
donar lloc a la relació Palau-Picasso. Presentem Picasso com
un artista renovador i experimental. Analitzem les obres de la
col·lecció i entenem com les ganes de descobrir noves formes
porten a Picasso a iniciar una manera nova d’expressió que
esdevindrà una nova avantguarda artística. Finalment, al taller
hi haurà una taula parada que haurem de reproduir mitjançant
eines, materials i noves maneres de mirar i entendre l’objecte
en la seva essència per elaborar la nostra pròpia taula cubista.

Postal de records
La proposta té per objectiu saber qui és Josep Palau i Fabre i
saber què és una postal. Per conèixer a Palau ens ajudarem de
les obres de la col·lecció per descobrir els llocs on va viatjar,
viure i créixer que també són els indrets on va conèixer molta
gent, com Picasso. La descoberta dels llocs ens ajudarà a parlar de les vacances, els viatges i les postals. Caldrà observar en
detall les peces que proposem perquè després ens inspiraran
per elaborar postals animades (pop-up) seguint el concepte del
Kirigami (paper tallat).

ita
Vis aller
+T
Lloc: Sales d’exposició i
espai taller
Ràtio: 2 grups de classe
Durada per grup: 90 minuts
Nivell: Cicle infantil i
Primària
Preu: 120€/grup

ita
Vis aller
+T
Lloc: Sales d’exposició i
espai taller
Ràtio: 2 grups de classe
Durada: 90 minuts
Nivell: Primària (Cicle
Mitjà i Superior) i
Secundària
Preu: 120€/grup
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FUNDACIÓ PALAU
Caldes d’Estrac
Mira, rumia, escriu
Al recull Alba dels ulls, dins el Llibre Primer del recull L’aprenent
de poeta, Palau i Fabre escriu poemes que evoquen diferents
pintures d’autors com Rubens, Marquet, Botticelli, Francesc Gimeno… És com si el poeta ens volgués dir que la visió d’aquells
quadres li despertés la mirada. I després, aquella visió, es transforma en paraules, en poema.
Amb aquest taller volem desvetllar el llenguatge que els alumnes porten a dins, a partir de la contemplació d’una obra d’art.
Després d’una passejada per una de les sales de pintura de la
Fundació (a escollir: Pintura Catalana del s. XX, la Col·lecció
Palau o la Sala Picasso), deixarem que els alumnes triïn tres
obres. Els demanarem que prenguin nota de les primeres impressions que els hi venen al cap mirant les peces artístiques.

de
ler sia
l
a
T oe
p
Lloc: Espai taller
Ràtio: 2 grups de classe
Durada per grup: 1 h 15
minuts
Nivell: Segon cicle de
Primària
Preu: 120€/grup

Ja a la sala d’actes, els demanarem que ens diguin quines són
les primeres impressions que s’han anotat i a partir d’aquí construirem un poema conjunt per a cadascuna de les tres peces.

El Picasso de Josep Palau i Fabre
L’activitat comença reflexionant sobre què és una col·lecció
per arribar a descobrir la col·lecció picassiana de la Fundació
a través de materials pedagògics de suport. Al llarg del recorregut es proposen diverses dinàmiques adaptades a cada nivell educatiu per tal d’oferir eines que permetin desenvolupar la
capacitat de comprensió a partir de la lectura d’alguns textos
i d’anàlisi davant de l’obra d’art. Al mateix temps es proposen
breus dinàmiques d’expressió plàstica amb diversos materials
associats a les obres i tècniques que va utilitzar Picasso al llarg
de la seva vida. Finalment, a mode de resum, cada grup haurà
d’ordenar imatges, objectes i idees, relacionades amb la visita,
en un fris cronològic.

ita a
Viasmitzad

din

Lloc: Sales d’exposició
Ràtio: 2 grups de classe
Durada per grup: 90 min
Nivell: Secundària i
Batxillerat
Preu: 100€/grup
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CENTRE d’INTERPRETACIÓ DEL FAR DE CALELLA
Calella
Ctra. N-II, km 666
Calella
Tel. 93 769 51 02
m.calella@diba.cat
www.calella.cat/adreces-i-telefons/far
Horari:
D’abril a juny i el mes d’octubre:
Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h
Juliol, agost i setembre:
De dimarts a diumenge i festius de 17 a 21 h
De novembre a març tancat.
El Far de Calella és per ell mateix un símbol de
la vila. Aquest es troba al cim d’un promontori que havia estat ocupat per una antiga torre
de guaita i defensa d’època medieval que fou
totalment enderrocada en el moment de la
construcció del far, l’any 1859.
El 13 de juny de 2011 es va obrir al públic el
Centre d’Interpretació del Far de Calella. Entorn de la figura del Far, el Centre explica les
relacions de comunicació d’aquest envers el
seu entorn des de tres punts de vista: les comunicacions marítimes; les comunicacions
terrestres a través de la telegrafia òptica que
podem contemplar en les Torretes, tocant al
Far; i la comunicació urbana, amb la ciutat, a
través de les campanes de l’església i els diversos campanars.

• Banys adaptats
• Tarifes entrada equipament:
Entrada gratuïta: menors de 16 anys i professors.
Entrada reduïda: menors de 25 anys, grups
(mínim 15 persones), titulars del carnet jove
o carnet d’estudiant.
Cal concertar visita. La visita pot ser lliure o
guiada. (Veure informació visita guiada)

Activitats
Visita guiada al Centre d’Interpretació del Far de Calella
Durant la visita al Centre d’Interpretació la persona encarregada
de la visita explica al grup els diferents sistemes de comunicació que s’han utilitzat des de l’enclavament geogràfic on es
situa el Far: el sistema de comunicació marítima mitjançant els
senyals visuals de llum del far, la telegrafia òptica de les torretes
i els diferents tocs de campana de l’església parroquial de Calella. Amb l’explicació d’aquests elements el visitant es pot fer
una idea general del sistema d’emissió i recepció dels missatges a partir d’un llenguatge codificat visual i acústic.
(La visita pot ser guiada o lliure)

ita
Visiada
gu

Nivell: Educació Primària,
Secundària i Batxillerat
Durada: 45 minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes o
menys
Tarifa visita guiada per
grups escolars: 105 €/grup
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MUSEU-ARXIU MUNICIPAL DE CALELLA JOSEP MARIA
CODINA I BAGUÉ // Calella
C/ Escoles Pies, 36
Calella
Tel. 93 769 51 02
m.calella@diba.cat
www.calella.cat/adreces-i-telefons/museu-arxiu-municipal-de-calella-josep-m.-codina-i-bague-

Les col·leccions del Museu Arxiu de Calella
estan estretament relacionades amb la història
del municipi i el seu territori. Quan a la tipologia
podem parlar d’una gran diversitat dels fons:
minerals, fòssils, materials arqueològics,
ceràmica popular, rajoles, maquinària tèxtil,
eines d’oficis tradicionals, vestits, brodats... a
més del conjunt de la Farmàcia Barri.

Horari:
15 d’abril al 14 d’octubre:
De dimarts a dissabte 18-21 h
Diumenge i festius 11-14 h
15 d’octubre al 14 d’abril:
De dimarts a dissabte 17-20 h
Diumenge i festius 11-14 h
Possibilitat d’obertura en altres horaris prèvia
reserva i subjecte a disponibilitat.
• Banys adaptats
• Taquilles
• Visites de grup concertades
• Tarifes entrada equipament:
Entrada gratuïta: menors de 16 anys i professors.
Entrada reduïda: menors de 25 anys, grups
(mínim 15 persones), titulars del carnet jove
o carnet d’estudiant.
Cal concertar visita. La visita pot ser lliure o
guiada. (Veure informació visita guiada)

Activitats
Visita guiada al Museu Arxiu Municipal de Calella
La visita comença amb una breu
explicació de la història de l’edifici
on es troba situat el Museu. Aquesta introducció permet situar al visitant en relació a les col·leccions
del fons del Museu. A continuació
es visiten totes les sales i en cada
d’una d’elles es fa una explicació
adaptada a la naturalesa del grup
i es responen les preguntes que
sorgeixen. La visita finalitza amb la
visita al pati de l’edifici.

ita
Visiada
gu
Nivell: Educació Primària,
Secundària i Batxillerat
Durada: 45 minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: grups de 25
alumnes o menys
Tarifa visita guiada per
grups escolars: 105 €/grup
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MUSEU DEL TURISME
Calella
C/ Sant Jaume, 122-140
Calella
Tel. 93 769 51 02
mutur@calella.cat
www.museudelturisme.cat

L’equipament s’organitza en quatre espais: el
vestíbul, la Sala Turisme, la Sala Calella i l’Espai Mutur.
El vestíbul és l’espai que introdueix la dimensió i els efectes globals dels fenomen turístic,
així com l’evolució del fet de viatjar.
La preparació del viatge, la sortida, l’arribada i
el retorn centren les temàtiques dels diferents
blocs expositius, interactius i audiovisuals de
la Sala Turisme. Complementen aquest àmbit
diversos materials interactius, audiovisuals,
plànols de ciutats, guies turístiques, maquetes, objectes i material de promoció turística,
així com un mural dedicat al cartellisme turístic.
La Sala Calella està dedicada a la història del
turisme a Calella i fa un recorregut històric de
la vila des de la Calella d’abans del turisme,
amb les hortes i la seva vida quotidiana, fins a
l’arribada del turisme i la transformació que el
boom turístic va representar. Aquest espai vol
ser un homenatge a tots els que han participat
en la transformació de Calella en un destí turístic de qualitat, així com materialitzar les històries personals que hi ha darrera d’una època
clau per al municipi.
L’Espai Mutur és la sala polivalent del Museu,
l’espai més dinàmic del MUTUR en el qual
s’acullen les exposicions temporals, la zona
de treball i recerca i la sala d’actes.

Horari:
15 d’abril al 14 d’octubre:
De dimarts a dissabte 17-21 h
Diumenge i festius 11-14 h i 17-21 h
15 d’octubre al 14 d’abril:
De dimarts a dissabte 17-20 h
Diumenge i festius 11-18 h
Possibilitat d’obertura en altres horaris prèvia
reserva i subjecte a disponibilitat.
• Banys Adaptats
• Taquilles
• Tarifes entrada equipament:
Entrada gratuïta: menors de 16 anys i
professors.
Entrada reduïda: menors de 25 anys, grups
(mínim 15 persones), titulars del carnet jove
o carnet d’estudiant.
Cal concertar visita. La visita pot ser lliure o
guiada. (Veure informació visita guiada)
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MUSEU DEL TURISME
Calella

Activitats
Visita guiada al Museu del Turisme
La visita comentada proposa un passeig a través de la història del turisme, explicant des de les rutes dels primers viatgers
i exploradors fins a l’actualitat del sector. A més, a través del
recorregut pels diferents espais, el visitant serà partícip d’una
aproximació emocional a tot el que el viatge representa pel que
fa al descobriment de noves maneres de fer i pensar i l’enriquiment que suposa el fet de viatjar.

ita
Visiada
gu
Nivell: Educació Primària,
Secundària i Batxillerat
Durada: 45 minuts-1 hora
Nombre d’alumnes per
sessió: grups de 25
alumnes o menys
Tarifa visita guiada per
grups escolars: 105 €/grup
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REFUGI ANTIAERI DEL PARC DALMAU
Calella
Parc Dalmau / Av. del Parc, 7
Calella
Tel. 93 769 51 02
m.calella@diba.cat
www.calella.cat/adreces-i-telefons/refugi-antiaeri-del-parc-dalmau

A Calella, durant la Guerra Civil, es van construir tres refugis (el del Roser, el del Parc i
el de la Granja) que van protegir la població
dels bombardejos. Aquestes construccions
van ser el testimoni del treball col·lectiu de
veïns i ajuntament i encara evoquen el record
de molts calellencs que van haver de patir
aquells moments tràgics.
L’Ajuntament de Calella, amb la col·laboració
del Memorial Democràtic, va restaurar i senyalitzar el Refugi del Parc, que va ser obert al
públic l’11 d’abril del 2010.

Horari:
D’abril a juny i octubre:
Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h
Juliol, agost i setembre:
De dimarts a diumenge i festius de 17 a 21 h
De novembre a març:
Tancat
• Tarifes entrada equipament:
Entrada gratuïta: menors de 16 anys i professors.
Entrada reduida: menors de 25 anys o grups
(mínim 15 persones), titulars del carnet jove o
carnet d’estudiant.
Cal concertar visita. La visita pot ser lliure o
guiada. (Veure informació sobre visita guiada)

El Refugi del Parc va ser construït seguint el
model de mina d’aigua, amb una galeria principal visitable i tres galeries transversals.

Activitats
Visita guiada al Refugi antiaeri del Parc Dalmau
La visita comentada del refugi permet que el visitant sigui testimoni del treball col·lectiu realitzat per els veïns de Calella per
a fer front a la cruesa dels bombardejos durant la Guerra Civil.
El discurs expositiu es complementa amb panells explicatius,
museografia específica i un documental amb el testimoni de
calellencs que van patir la Guerra.

ita
Visiada
gu
Nivell: Educació Primària,
Secundària i Batxillerat
Durada: 45 minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: grups de 25
alumnes o menys
Tarifa visita guiada per
grups escolars: 70 €/grup
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CASA MUSEU LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER
Canet de Mar

Xamfrà rieres Gavarra i Buscarons
Canet de Mar
Tel. 93 795 46 15
canet.canetmuseu@canetdemar.cat
www.casamuseu.canetdemar.org
Horari:
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h
Divendres i dissabte de 17 a 20 h
Diumenge de 10 a 13.30 h

La Casa museu Lluís Domènech i Montaner
és un espai format per dos edificacions de
gran interès patrimonial: la Masia Rocosa,
una masia del segle XVII, i la Casa Domènech
(1919), d’estil modernista. Els dos edificis
mostren la trajectòria polifacètica de
l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner (18491923), pare de l’arquitectura modernista
catalana.
A la Masia Rocosa, que va ser el taller
d’arquitectura del Domènech i Montaner,
es presenta l’aspecte més professional del
personatge com a arquitecte, editor, polític i
intel·lectual. A la Casa Domènech, que va ser
la casa que va construir per a la seva família,
es mostra l’espai més íntim de Domènech i
Montaner. La recepció és compartida amb
l’oficina d’informació i turisme, també hi ha un
espai dedicat a la història de Canet de Mar, i
una sala d’exposicions temporals. A la primera
planta, el recorregut passa per diferents espais
dedicats a les festes del poble, la influència de
la família de Lluís Domènech, la història de la
Casa Domènech i l’àmbit familiar.
• Atenció al públic
• Gestió i difusió del Museu Lluís Domènech i
Montaner i del patrimoni de Canet de Mar

Activitats
Visita comentada de la Casa museu Lluís
Domènech i Montaner

Visita guiada descoberta Lluis Domènech i Montaner i introducció al Modernisme i al patrimoni de Canet de Mar

ita
Visiada
gu
Nivell: Adaptada a tots els
nivells
Durada: 1 hora i mitja
Nombre d’alumnes per
sessió: 30 alumnes per
sessió, simultàniament es
poden fer fins a 3 grups
Preu: 2 € per alumne,
professors gratuïts
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MUSEU MUNICIPAL DE NÀUTICA DEL MASNOU
El Masnou
C/ de Josep Pujadas Truch, 1A
El Masnou
Tel. 93 557 18 30
museu@elmasnou.cat
www.elmasnou.cat/museunautica
Horari:
Dijous i divendres de 17 a 20 h
Dissabtes d’11 a 14 h

El Museu Municipal de Nàutica és un lloc
ideal per conèixer-hi la història de la costa
catalana, ja que, a través dels diferents àmbits
del Museu, es poden recórrer totes les etapes
que ha viscut Catalunya d’una manera breu i
didàctica.
• Visites guiades per a grups
• Espai infantil
• Itineraris temàtics per la vila
• Tallers i visites escolars
• Exposicions temporals

Activitats
Visita al Museu
El discurs se centra en l’època de major esplendor del
municipi, el segle XIX, vinculada a la construcció de
vaixells i el comerç marítim. Podreu entendre el funcionament de les drassanes, conèixer les rutes comercials transatlàntiques més habituals, els productes
que es transportaven, capitans i vaixells famosos, així
com comprovar com era de dura la vida dins un vaixell.

ita
Visiada
gu
Nivell: Educació Primària, Educació
Secundària i Batxillerat
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per sessió:
30 alumnes
Preu: Preu públic per a centres
educatius: 59 €
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MUSEU MUNICIPAL DE NÀUTICA DEL MASNOU
El Masnou
er

ll
Ta

Escola de Pilots
Taller d’introducció a la nàutica. Els alumnes coneixeran les parts d’un vaixell de vela, la composició de la
tripulació i aprendran aspectes pràctics sobre com
mesurar la velocitat del vaixell o com comunicar-se
a altar mar, tot davant dels objectes originals. En la
segona part de l’activitat, construiran la seva pròpia
brúixola i aconseguiran el seu diploma de l’Escola de
pilots.

Nivell: Educació Primària (cicle
Superior) i Educació Secundària
Durada: 1 h i 30 minuts
Nombre d’alumnes per sessió:
30 alumnes
Preu: Preu públic per a centres
educatius: 86 €

Gimcana al Museu:
Vine a aprendre anglès amb el capità Mirambell
Es tracta d’una gimcana on podrem gaudir d’una
activitat totalment interactiva durant la qual aprendrem vocabulari bàsic en anglès relacionat amb el
Museu i, per tant, amb el món del mar.

Del mar a la Taula
Apropar als alumnes el coneixement d’un ofici tradicional que encara perdura al nostre poble i en molts
altres de la costa, i mostrar-los el procés que segueix
el peix com a aliment des que es pesca fins que arriba
a taula.

Taller del vent
Apropar els alumnes al coneixement bàsic de la formació del vent i com afecta la navegació de vela a través de les peces del Museu. Construir el coneixement
a partir de les seves reflexions i de la pràctica amb les
aportacions de tot el grup.

er

ll
Ta

Nivell: Educació Infantil i Educació
Primària (cicle Inicial)
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per sessió:
30 alumnes
Preu: Preu públic per a centres
educatius: 70 €

er

ll
Ta

Nivell: Educació infantil; Educació
Primària (cicle Inicial)
Durada: 2 h i 30 min
Nombre d’alumnes per sessió:
30 alumnes
Preu: Preu públic per a centres
educatius: 156 €

er

ll
Ta

Nivell: Educació Primària (cicle
Mitjà i cicle Superior)
Durada: 1,30 h
Nombre d’alumnes per sessió:
30 alumnes
Preu: Preu públic per a centres
educatius: 86 €
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MUSEU MUNICIPAL DE NÀUTICA DEL MASNOU
El Masnou
er

ll
Ta

Taller del modernisme
Apropar els alumnes al coneixement de les causes
que van motivar l’aparició del Modernisme al nostre
país a finals del segle XIX i les seves característiques
principals com a moviment artístic. Construir el coneixement a partir de les seves reflexions i de la pràctica. Desenvolupar la capacitat imaginativa i artística.
Valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i
com a font de coneixement.

Nivell: Educació Primària ( cicle
inicial, cicle superior); Educació
Secundària i Batxillerat
Durada: 2 hores
Nombre d’alumnes per sessió:
30 alumnes
Preu: Preu públic per a centres
educatius: 140 €

er

ll
Ta

Compte amb els déus!
Apropar els alumnes al coneixement de la mitologia
clàssica a partir de les restes arqueològiques. Construir el coneixement a partir de les seves reflexions i
de la pràctica, amb l’ajuda i les aportacions del grup.
Valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i
com a font de coneixement.

Nivell: Educació Primària (cicle
inicial, cicle superior)
Durada: 2 hores
Nombre d’alumnes per sessió:
30 alumnes
Preu: Preu públic per a centres
educatius: 140 €

Els capitans del Masnou. El comerç i els productes
d’ultramar al segle XIX
Es vol apropar l’alumnat al coneixement de la importància per a Catalunya del comerç amb Amèrica especialment al llarg del segle XIX, amb les causes i les
conseqüències que aquesta activitat comercial va
tenir per al país. Construir el coneixement a partir de
les seves reflexions i de la pràctica, amb l’ajuda i les
aportacions del grup. Valorar i respectar el patrimoni
pel seu valor cultural i com a font de coneixement.

er

ll
Ta

Nivell: Educació Secundària i
Batxillerat
Durada: 2 hores
Nombre d’alumnes per sessió:
30 alumnes
Preu: Preu públic per a centres
educatius: 140 €
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CASA DE CULTURA -Oficina de Turisme del MasnouEl Masnou
Pg. de Prat de la Riba, 16
El Masnou
Tel. 93 557 18 34
turisme@elmasnou.cat
www.elmasnouterrademar.cat/
www.elmasnou.cat

L’actual Casa de Cultura fou la residència d’estiueig del matrimoni Jaume Sensat i Sanjuan i
Rosa Pagès i Orta. L’edifici es va reformar entre 1900 i 1901 segons el projecte del mestre
d’obres Pere Andreu, plasmant el gust per l’arquitectura islàmica del propietari, que havia
passat dos anys a Egipte. A la planta baixa es
troba l’Oficina de Turisme, on es pot descarregar l’aplicació per a mòbils de l’itinerari “El
Masnou, terra de mar”, i una sala d’exposicions temporals.
A la primera planta s’exposen les obres més
destacades de la col·lecció municipal d’art,
procedent en gran part de la donació feta per
Josep Emili Sala Barbarà l’any 1969.

Horari:
Setembre a juny
De dimarts a divendres de 16 a 20 h
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenges i festius de 10 a 14 h
Juliol i agost
De dimarts a divendres de 17 a 21 h
Dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 21 h
Diumenges i festius de 10 a 14 h

• Col·lecció d’art municipal
• Exposicions temporals
• Informació turística i cultural
• Itinerari “El Masnou, terra de mar”
• Visites guiades (reserva prèvia)
• Lavabos
• Accés persones amb mobilitat reduïda

Activitats
Visita guiada a la Casa de Cultura - La “Villa Rosa”,
una casa d’indians
Visita guiada on es descobreix
l’edifici més emblemàtic del
Masnou i dues plantes amb
paviment hidràulic, pintures
modernistes i refinats detalls
arquitectònics.

ita
Visiada
gu
Nivell: Educació Primària;
Educació Secundària i
Batxillerat
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Preu públic per a
centre educatius: 59 €
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ESPAI D’ART CINÈTIC JORDI PERICOT
El Masnou

L’Espai d’Art Cinètic Jordi Pericot és l’única
col·lecció permanent d’art cinètic de l’estat i
és fruit de la donació feta per aquest artista
a l’Ajuntament del Masnou. La sala, inaugurada a finals del 2011, és un espai modern en el
qual es pot veure una mostra de l’obra de Jordi Pericot dividida en sis àmbits, segons les
diferents etapes per les quals ha evolucionat
la seva trajectòria.

C/ de Josep Pujadas Truch, 1A
El Masnou
Tel. 93 557 18 30
museu.nautica@elmasnou.cat
www.elmasnou.cat/museunautica
Horari:
Dijous i divendres de 17 a 20 h i dissabtes
d’11 a 14 h

Visites guiades per a escoles i grups

Activitats
Coneix les avantguardes i l’art cinètic
Visita que aprofundeix sobre aquesta corrent artística
i l’obra de l’artista Jordi Pericot.

ita
Visiada
gu
Nivell: Educació Primària (cicle
Mitjà i cicle Superior), Educació
Secundària i Batxillerat
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per sessió:
25 alumnes
Preu: Preu públic per a centre
educatius: 59 €
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MINA D’AIGUA DEL MASNOU -Equipament extensible del
Museu de Nàutica del Masnou- // El Masnou
Plaça d’Ocata, s/n
El Masnou
Tel. 93 557 18 30
museu@elmasnou.cat
www.elmasnou.cat/museunautica
Horari:
Cada segon diumenge de mes a les 11 h
(cal reserva prèvia)

Equipament municipal que abasta un tram
de les mines d’aigua Creta i Malet i un refugi
antiaeri.

• Visites guiades per a grups concertats
• Visites escolars

Activitats
Visita a la Mina d’Aigua del Masnou
La visita vol donar a conèixer aquest sistema de galeries que
servia per abastir d’aigua a la població local. Es fa una explicació de 25 min. a l’entrada de l’equipament, es divideix el grup en
dos per entrar-hi, i es visita un safareig d’una casa particular (la
visita al safareig es fa sempre en funció de la disponibilitat dels
propietaris).

ita
Visiada
gu
Nivell: Educació Primària,
Educació Secundària i
Batxillerat
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Preu públic per a
centre educatius: 59 €
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COL·LECCIÓ BASSAT. NAU GAUDÍ
Mataró

© Gasull Fotografia

C/ Cooperativa, 47
Mataró
Tel. 93 741 29 30
educacultura@ajmataro.cat
www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/activitatseducacio/activitats.html
Horari de reserva:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
La Nau Gaudí és el primer edifici que va construir Antoni Gaudí i l’únic que no va ser promogut ni per la burgesia ni per l’església, sinó per
una de les primeres cooperatives obreres del
tèxtil. La seva amistat amb Salvador Pagès,
un dels líders més destacats del moviment
cooperatiu a Catalunya, va ser decisiva per a
aquesta col·laboració, fins al punt que en una
primera etapa Gaudí va simpatitzar amb els
nous moviments socials. De tot el projecte
que va idear es conserven la nau de blanqueig
i les latrines adjacents.
És una obra clau en el plantejament perquè
va obrir el camí de la creació gaudiniana més
genuïna: el desenvolupament dels arcs com a
elements sustentadors. Si no hagués existit
la cooperativa de Mataró, Gaudí no hauria desenvolupat les fórmules que posteriorment va
fer servir per projectar les golfes de la Pedrera
o la famosa maqueta estereofunicular de l’església de la Colònia Güell. La utilització dels
arcs parabòlics va permetre a Gaudí cobrir

una superfície diàfana de gairebé 600 metres
quadrats sense haver de recórrer a columnes
o murs, i la utilització de la fusta li va permetre articular-la en petits trams per formar uns
arcs esvelts i resistents.
L’any 2002, en el marc de l’Any Internacional
Gaudí, que commemorava el 150è aniversari
del naixement de l’arquitecte, l’Ajuntament de
Mataró va rehabilitar la nau de blanqueig, sota
la direcció de l’arquitecte Manuel Brullet. L’edifici va ser declarat monument historicoartístic
per l’Estat espanyol l’any 1969 i Bé Cultural
d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya l’any 1982.
Des del novembre del 2010 és la seu de la Col·
lecció Bassat a Mataró.
• Visites guiades a grups concertats
• Tallers a grups escolars
• Visites dinamitzades a grups escolars
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COL·LECCIÓ BASSAT. NAU GAUDÍ
Mataró

Activitats
Tallers d’art: Col·lecció Bassat Nau Gaudí

r
lle
Ta ’Art
d
Nivell: Educació Infantil i
Educació Primària
Durada: 1,30 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 71 € (preu grup
tancat)

El Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró (Nau Gaudí) ofereix una àmplia i variada
oferta de tallers d’art vinculats
a les diferents exposicions de
l’equipament. Oferta que renova temporada rere temporada.
© Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró

Visita guiada: Col·lecció Bassat, Nau Gaudí,
Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró
Recorregut per la sala tot
comentant els artistes i les
obres que constitueixen la
Col·lecció Bassat, amb l’objectiu de difondre’ls. A més a
més, visita comentada de l’arquitectura de la Nau Gaudí,
peça clau de la creació gaudiniana i seu de la Col·lecció
Bassat a Mataró.

ita
Visiada
gu
Nivell: Educació Primària,
ESO, Batxillerat i Cicles
formatius
Durada: 1 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Gratuït

© Gasull Fotografia

Visita dinamitzada: Les formes intel·ligents
L’activitat planteja descobrir la matemàtica i geometria gaudiniana presents a la Nau Gaudí de Mataró i despertar el interès per la
història i context en què va ser construïda. Al llarg del recorregut
es proposen diverses dinàmiques que, partint de l’observació i
anàlisi detallada de l’arquitectura gaudiniana, ens faran reflexionar sobre el mètode empíric de Gaudí i el seu treball com a geòmetra. Entendrem la tecnologia i tècnica de l’original sistema de
coberta de l’edifici: els arcs parabòlics i el seu sistema constructiu a través de maquetes i altres elements manipulables. L’activitat acaba fent reflexionar al grup sobre la geometria present a la
nostra vida quotidiana i explorant algunes formes quotidianes i
la seva relació amb les matemàtiques, l’art i l’arquitectura.

ita Visamit
dinzada
Nivell: Segon Cicle d’ESO i
Batxillerat
Durada: 1,15 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Gratuït

© Sergio Ruiz
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COL·LECCIÓ BASSAT. NAU GAUDÍ
Mataró

Visita dinamitzada: Formes i mesures de
l’arquitectura

© Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró

ita a
Viasmitzad

din

Nivell: Educació Infantil i
Educació Primària (Cicle
inicial i mitjà)
Durada: 1,15 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Gratuït

Partint d’unes dinàmiques basades en la psicomotricitat descobrirem les característiques arquitectòniques de la Nau Gaudí de
Mataró, sense oblidar la història i context en què es va construir.
Al llarg del recorregut s’introduiran propostes per iniciar al grup
al llenguatge de l’arquitectura (formes, textures i altres propietats dels materials constructius) que descobrirem mitjançant
el nostre propi cos, el gest, el so i la paraula. Amb els grups
més grans reflexionarem sobre els codis de representació dels
edificis (planta, escala) amb una dinàmica final per treballar la
situació d’objectes/persones sobre d’un plànol a través d’un joc
de rol.

Visita dinamitzada: Els Arcs. Equilibri i estructura
A partir de l’observació i anàlisi de l’arquitectura, ens endinsarem
en la història i context de la Nau Gaudí de Mataró. Entendrem
la revolucionària aportació de Gaudí en el sistema de coberta
de l’edifici: els arcs parabòlics i el seu sistema constructiu. Al
llarg del recorregut introduirem propostes per iniciar-nos en el
llenguatge de l’arquitectura (estabilitat, força, tensió, gravetat,
anàlisi de les propietats del materials constructius i de les formes
arquitectòniques de l’edifici; triangles, rectangles, paràboles...) i
per familiaritzar-nos amb el lèxic específic i el pensament de
Gaudí. L’activitat acaba amb un joc de construcció que ens farà
entendre les conseqüències que tenen la força i la tensió sobre
els arcs.

ita a
Viasmitzad

din

Nivell: Cicle Superior
Primària i Primer Cicle
Secundària
Durada: 1,15 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Gratuït

© Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró
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CAN SERRA HISTÒRIA DE LA CIUTAT. MUSEU DE MATARÓ
Mataró
La seu del Museu de Mataró està ubicada a
l’edifici de Can Serra, casa pairal de Jeroni
Serra Arnau, primer síndic de la vila a Corts,
bastida el 1565. L’exposició permanent presenta de forma sintètica, dos dels eixos temàtics del programa expositiu relacionats amb la
història de Mataró:
L’exposició Iluro, ciutat romana, ofereix una
aproximació al Mataró d’època romana que
les excavacions dels darrers anys han permès
conèixer molt millor.
L’exposició Mataró, ciutat mediterrània fa un
recorregut per la història de la ciutat des dels
temps medievals i moderns fins a l’actualitat.
Al mateix temps, Can Serra ofereix una programació estable d’exposicions temporals sobre temes locals vinculats amb l’arqueologia,
l’art, la història, l’etnologia, la ciència i tècnica
i les ciències naturals.
La institució està integrada als circuits de producció d’exposicions itinerants relacionats
amb les temàtiques que li són pròpies i manté
programes de col·laboració i intercanvi amb
altres museus, institucions i entitats per difondre les col·leccions més enllà de l’àmbit local.

El Carreró, 17-19
Mataró
Tel. 93 741 29 30
educacultura@ajmataro.cat
www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/activitatseducacio/activitats.html
Horari de reserva:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
• Visites guiades a grups concertats
• Tallers a grups escolars

© Eusebi Escarpenter, Museu de Mataró

Activitats
Visita guiada: D’Iluro a Mataró
Un recorregut per la història local i comarcal,
posant èmfasi en l’època
ibèrica i romana. Es mostra l’evolució del territori
des dels temps medievals
i moderns fins a l’actualitat, a partir de testimonis
materials.

ita
Visiada
gu
Nivell: Educació Primària,
Secundària, Batxillerat i
Cicles formatius
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Gratuït

© Eusebi Escarpenter, Museu de Mataró
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CAN SERRA HISTÒRIA DE LA CIUTAT. MUSEU DE MATARÓ
Mataró

Taller: Construïm Iluro. Nosaltres els iluronencs
Amb el suport audiovisual i d’un joc de taula, els alumnes
construeixen la ciutat romana d’Iluro i analitzen la seva
distribució, organització, espais, equipaments, etc.
A continuació, i per conèixer els trets bàsics de la societat
romana, els alumnes es disfressen de romans, amb togues i
túniques.

er

ll
Ta

Nivell: Cicle Mitjà i
Superior de Primària
Durada: 1,30 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 3 € per alumne

© Museu de Mataró
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CA L’ARENAS CENTRE D’ART. MUSEU DE MATARÓ
Mataró
Ca l’Arenas, Centre d’Art del Museu de Mataró,
neix del llegat de l’artista Jordi Arenas i Clavell
a la seva ciutat natal i de la voluntat de l’Ajuntament de Mataró d’acceptar-lo. És l’extensió
específica del Museu de Mataró especialitzada en art i en la seva difusió, amb una atenció
preferent a l’activitat artística de la ciutat i on
s’hi realitzen tota mena d’activitats: exposicions, xerrades, conferències, tallers, audiovisuals... amb la col·laboració de l’Associació
d’Amics de Ca l’Arenas.

C/ d’Argentona, 64
Mataró
Tel. 93 741 29 30
educacultura@ajmataro.cat
www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/activitatseducacio/activitats.html
Horari de reserva:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

El centre, custodia, conserva i exhibeix la
col·lecció d’art del Museu i disposa d’espais
per a exposicions temporals.
La institució està integrada als circuits de producció d’exposicions itinerants relacionats
amb les temàtiques que li són pròpies i manté
programes de col·laboració i intercanvi amb
altres museus, institucions i entitats per difondre les col·leccions més enllà de l’àmbit local.
• Visites guiades a grups concertats
• Tallers a grups escolars
• Visites dinamitzades a grups escolars
© Sergio Ruiz, Museu de Mataró

Activitats
Visita guiada: Ca l’Arenas Centre d’Art. Museu de
Mataró

© Museu de Mataró

Visita a l’equipament cultural
de la ciutat, especialitzat en
l’art i en la seva difusió, amb
una atenció preferent a l’activitat artística local. Durant la
visita, s’explicaran les transformacions de l’edifici i trets
biogràfics de Jordi Arenas,
posant èmfasi en l’exposició
permanent i les exposicions
temporals.

ittaaitVViissaim
a
ad
dginuziada
Nivell: Educació Primària,
ESO, Batxillerat i Cicles
formatius
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Gratuït
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CA L’ARENAS CENTRE D’ART. MUSEU DE MATARÓ
Mataró

Visita dinamitzada: Ca l’Arenas Centre d’Art. Museu
de Mataró
Visita dinamitzada a l’equipament cultural de la ciutat, especialitzat en l’art i en la seva
difusió, amb una atenció preferent a l’activitat artística local.
Visita dinamitzada vinculada
a les diferents exposicions de
l’equipament. Oferta que es
renova temporada rere temporada.

ita Visamit
dinzada
Nivell: Infantil, Primària,
ESO, Batxillerat i Cicles
formatius
Durada: 1,15 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Gratuït

© Museu de Mataró

Tallers d’art a Ca l’Arenas Centre d’Art. Museu de
Mataró
Ca l’Arenas ofereix una àmplia
i variada oferta de tallers d’art,
alguns d’ells fixes i d’altres de
nova creació vinculats a les
diferents exposicions de l’equipament. Oferta que es renova
temporada rere temporada.

r
lle
Ta ’art
d
Nivell: Educació Infantil i
Educació Primària
Durada: 1 h - 1,30 h (depèn
del taller d’art)
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 3 € per alumne

© Museu de Mataró
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CAN MARFÀ GÈNERE DE PUNT. MUSEU DE MATARÓ
Mataró

© Romuald Gallofré, Museu de Mataró

Passatge de Can Marfà, 1
Mataró
Tel. 93 741 29 30
educacultura@ajmataro.cat
www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/activitatseducacio/activitats.html
• Visites guiades a grups concertats
• Visites dinamitzades a grups escolars

Horari de reserva:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

La nau petita de l’antiga fàbrica de Can Marfà
acull l’extensió del Museu de Mataró dedicada
al patrimoni cultural relacionat amb la indústria del teixit de punt. El conjunt arquitectònic
de la fàbrica Marfà està declarat Bé Cultural
d’Interès Local i és un dels testimonis més rellevants del patrimoni industrial mataroní.
L’exposició permanent presenta de forma sintètica el tercer eix temàtic del programa expositiu del Museu de Mataró relacionat amb la
història de la ciutat. Mataró, capital del gènere de punt, mostra una part representativa de
les col·leccions cedides a la ciutat per la Fundació Jaume Vilaseca i s’estructura en dos
grans blocs temàtics: el procés de fabricació
del gènere de punt i els moments més rellevants de la història d’aquesta indústria que ha
singularitzat la ciutat i la comarca.

Al mateix temps, Can Marfà ofereix una programació estable d’exposicions temporals sobre temes vinculats amb la història de la societat industrial, el patrimoni tèxtil i l’evolució
tecnològica entre d’altres. La institució està
integrada als circuits de producció d’exposicions itinerants relacionats amb les temàtiques que li són pròpies i manté programes de
col·laboració i intercanvi amb altres museus,
institucions i entitats per difondre les col·leccions més enllà de l’àmbit local. Compta amb
un programa d’activitats adreçat a diferents
tipus de públic, on conviuen la història i l’actualitat, el coneixement i la reflexió, amb l’experimentació lúdica i gratificant.
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CAN MARFÀ GÈNERE DE PUNT. MUSEU DE MATARÓ
Mataró
La reserva de col·leccions tèxtils de Can Marfà
ha estat concebuda com un espai híbrid entre
un àrea de magatzem i treball tècnic, d’accés
restringit, i un espai obert al públic que permeti aprofundir en aspectes concrets de les
col·leccions. Actualment l’espai visitable presenta una selecció de peces de la col·lecció
d’indumentària dels anys 1960 al 1980, un període d’importants canvis socials, econòmics
i tecnològics.

© Eusebi Escarpenter, Museu de Mataró

Activitats
Visita guiada: Can Marfà Gènere de Punt. Museu de
Mataró
La visita guiada a l’exposició permanent “Mataró, capital
del gènere de punt” està organitzada en dues grans àrees
temàtiques. A la primera part, els alumnes podran conèixer
els processos de fabricació (filatura, teixidura, ennobliment),
confecció i comercialització dels productes de punt. Durant
la segona part del recorregut, els alumnes coneixeran els
moments clau de la història de la producció del teixit de punt
a Mataró, des dels obradors o tallers domèstics de mitjans
del segle XVIII, a les fàbriques del segle XIX i XX, el paper
dels empresaris i dels enginyers en el desenvolupament
d’aquesta indústria, i les condicions de treball dels treballadors
i treballadores. A través de les vitrines d’indumentària els
alumnes podran observar algunes de les peces de punt més
representatives de la producció catalana a cada època, des de
la segona meitat del segle XIX, fins al segle XXI.

ita
Visiada
gu
Nivell: Educació Primària,
Secundària, Batxillerat i
Cicles
formatius
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Gratuït
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CAN MARFÀ GÈNERE DE PUNT. MUSEU DE MATARÓ
Mataró

Visita dinamitzada: Història d’un mitjó

ita Visamit
dinzada
Nivell: Educació Primària
Durada: 1,15 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Gratuïta

© Eusebi Escarpenter, Museu de Mataró

L’activitat s’inicia presentant un mitjó titella que vol que coneguem la seva procedència.
Mitjançant un seguit de dinàmiques que portaran a l’alumnat a descobrir diferents àmbits de
l’exposició permanent de Can Marfà descobrirem el cicle de vida d’un mitjó, com s’han fet
mitjons des de l’antiguitat (de la manufactura a la fàbrica), com funciona un teler de mitjons (un
teler de teixit tubular). Després de la visita, l’activitat continua a l’espai aula taller on els alumnes
descobriran les parts bàsiques d’un mitjó i hauran de relacionar diferent tipus de mitjó amb
diferent tipus de calçat. Mitjançant un joc de relació es treballaran aspectes com la identificació
de fibres (llana i cotó), colors, formes i talles, i s’introduiran elements per a la reflexió sobre l’ús,
manteniment i desgast de les peces de vestir.
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CAN MARFÀ GÈNERE DE PUNT. MUSEU DE MATARÓ
Mataró
Visita dinamitzada: L’etiqueta i el consum
responsable en el tèxtil

ita Visamit
dinzada
Nivell: Secundària i
Batxillerat
Durada: 1,30 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Gratuït

© Eusebi Escarpenter, Museu de Mataró

L’activitat s’inicia amb el visionat de l’audiovisual d’introducció a l’exposició permanent i fent un
recorregut pels diferents àmbits de la mostra que faciliten el procés de producció d’una peça de
vestir, fent èmfasi mitjançant diferents dinàmiques, en la informació que ens ofereix l’etiquetatge
tèxtil: identificació de fibres (característiques i qualitats, recomanacions pel manteniment, talles,
marques, i lloc de producció). L’activitat continua amb una dinàmica que portarà els alumnes a
fer l’anàlisi d’un teixit que hauran d’estudiar i comparar amb diferents mostres o peces de roba,
a fi de reconèixer les característiques bàsiques i qualitats del teixit, i comprendre els aspectes
bàsics que ens ofereixen les etiquetes tèxtils. L’activitat permetrà conèixer la legislació vigent
per a etiquetatge tèxtil, la descentralització de les àrees de producció del gènere de punt a nivell
mundial, les conseqüències de la globalització de la producció industrial i la comercialització de
productes.

Visita dinamitzada: Anem a la fàbrica
L’activitat s’inicia observant la maqueta de la fàbrica de Can
Marfà i descobrint, des de les característiques arquitectòniques
d’un edifici industrial (materials de construcció, forma i
nombre de plantes, xemeneia, obertures als murs, etcètera),
fins a la història social que s’amaga al darrera. A continuació,
i seguint el discurs expositiu de l’exposició permanent,
proposem una visita dinamitzada que portarà a l’alumnat a
descobrir diferents aspectes relacionats amb el funcionament
d’una fàbrica de teixit de punt de principis del segle XX: el
procés de transformació de la matèria primera en producte,
els processos de producció (filatura, teixidura, ennobliment,
confecció, planxa, comercialització), les condicions de treball,
i el control de qualitat. Acabada la visita a l’espai d’exposició,
l’activitat continua a l’espai educatiu amb una dinàmica
que posarà a prova els alumnes, que hauran de reproduir
una cadena de producció d’una peça de punt. Al final de
l’activitat, els alumnes hauran de calcular en funció de la seva
productivitat, el salari obtingut durant la jornada de treball.

ita Visamit
dinzada
Nivell: Educació Primària i
Secundària
Durada: 1,15 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Gratuïta

© Eusebi Escarpenter, Museu de Mataró
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CLOS ARQUEOLÒGIC TORRE LLAUDER. MUSEU DE MATARÓ
Mataró
El Clos arqueològic de Torre Llauder, extensió del Museu de Mataró, conserva les restes
de les dependències senyorials d’una vil·la
romana amb paviments decorats amb mosaic, construïda a l’època d’August (finals del
segle I aC), que va pertànyer al territori de la
ciutat romana d’Iluro (l’antiga Mataró romana). Declarada per la seva rellevància, l’any
1964, Bé Cultural d’Interès Nacional, el clos
és un jaciment arqueològic actiu que promou
campanyes d’excavacions arqueològiques periòdiques, amb el suport de la Generalitat de
Catalunya i la Universitat de Barcelona, entre
altres institucions culturals.

Av. Lluís companys, s/n
Mataró
Tel. 93 741 29 30
educacultura@ajmataro.cat
www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/activitatseducacio/activitats.html
Horari de reserva:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
• Visites guiades a grups concertats

© Museu de Mataró

Activitats
Visita guiada: Vil·la romana de Torre Llauder
Recorregut per les restes de les dependències senyorials d’una
vil·la romana construïda durant l’època d’August, a finals del segle I aC; en aquesta visita s’expliquen les característiques de les
diferents dependències de la casa, així com la seva decoració
amb paviments i mosaics.

ita
Visiada
gu
Nivell: Educació Primària,
Secundària, Batxillerat i
Cicles Formatius
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per
sessió 25 alumnes
Preu: Gratuït
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CAN BOET. CENTRE DE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I NATURAL
Mataró
Des de 2013 la masia de Can Boet acull un
equipament municipal destinat a la documentació, la recerca i la difusió del patrimoni
arqueològic i natural de Mataró. Disposa de
dues biblioteques especialitzades en aquests
àmbits i alberga, parcialment, el Campus d’Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de Torre Llauder (conveni amb
la UAB), així com el Centre de Documentació
del Parc del Montnegre i el Corredor a Mataró
(conveni amb la Diputació de Barcelona).
Acull els col·lectius d’investigadors voluntaris
que col·laboren amb l’Ajuntament de Mataró:
el Centre d’Estudis d’Arqueologia i Història de
Mataró (CEAHM) i la Delegació de la Serralada Litoral Central de la Institució Catalana
d’Història Natural (ICHN).
Promou la investigació científica amb els recursos i el personal del centre, en col·laboració amb diversos investigadors i estudiants.
Organitza activitats, produeix materials i
condiciona espais, amb l’objectiu de donar
a conèixer el patrimoni mataroní en aquests
àmbits i contribuir a posar-lo en valor i socialitzar-lo.

Activitats

C/ de Pablo Iglesias, 83
Mataró
Tel. 93 741 29 30
www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/
activitatseducacio/activitats.html
www.educacio.mataro.cat
Horari de reserva:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
• Visites guiades a grups concertats
• Tallers a grups escolars
• Servei de documentació i suport als
treballs de recerca de secundària en ciències
naturals.

© Sergio Ruiz

Taller: Les roques a la ciutat: itinerari geològic pel
carrer de Barcelona
El taller està dividit en dues parts:
Activitat de camp:
Es realitza un itinerari pel carrer de Barcelona i, amb el suport
de fitxes didàctiques, els alumnes observen i identifiquen les
diferents roques que formen part d’elements arquitectònics.

er

ll
Ta

Nivell: Secundària
i Cicles Formatius
Durada: 2 hores
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 3 € per alumne

Treball a l’aula (Can Serra Museu de Mataró):
Amb el suport de diapositives i mostres geològiques, es treballen els conceptes i tipus de roques i minerals i del seu cicle
geològic.

© Sergio Ruiz
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CAN BOET. CENTRE DE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I NATURAL
Mataró

Taller: Les plantes remeieres autòctones
Catalunya és un territori amb
una llarga tradició en l’ús de les
plantes medicinals. Al llarg d’una
visita al jardí de Can Boet, els
alumnes aprendran a reconèixer
mitjançant l’olor, el tacte i la
morfologia, algunes de les plantes
aromàtiques que es troben al
litoral mediterrani i s’utilitzen amb
finalitats guaridores de laboratori
i l’elaboració d’un remei per cada
alumne (oli per cops, etc.).

er

ll
Ta

Nivell: Educació Primària
Durada: 2 hores
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 3 € per alumne

© Marta Comerma

er

ll
Ta

Taller: Iniciació a la micologia

Nivell: Secundària
Durada: 2 hores
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 3 € per alumne

A partir d’una fitxa didàctica i de
l’observació de bolets frescos, treballarem
la morfologia i el vocabulari necessari pel
seu anàlisi. Paral·lelament, els alumnes
posen en marxa quatre pràctiques que
els hi permetran conèixer aspectes no
tan coneguts d’aquests organismes i del
regne dels Fongs.
© Marta Comerma

Taller: El plàncton marí: observació, identificació i
importància ecològica

er

ll
Ta

Nivell: Secundària i Cicles
Formatius
Durada: 3 hores
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 3 € per alumne

El taller està dividit en dues parts:
Activitat de camp:
S’introdueix el concepte de plàncton i
els alumnes treballen amb xarxes per
capturar-ne mostres.
Treball a l’aula (Can Boet- CPAN):
Utilitzant lupes binoculars i microscopis
òptics, els alumnes analitzen les mostres
abans recollides.
© Sílvia Sànchez
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CAN BOET. CENTRE DE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I NATURAL
Mataró

Taller: La diversitat en el món dels bolets
Els alumnes treballaran la
diversitat micològica estudiant
bolets molt diferents per la
seva forma, el seu color, la seva
estratègia alhora de disseminar
les seves espores... A partir
d’una fitxa podran integrar tots
aquests conceptes. També
s’aprofundeix en la funció dels
bolets dins el medi natural, i
sobre les normes bàsiques de
recol·lecció.

er

ll
Ta

Nivell: Educació Primària
Durada: 1,30 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 3 € per alumne

© Patrimoni natural

Taller: Els bolets de ben a prop
Taller d’iniciació a la morfologia
dels bolets; amb el suport de
fitxes didàctiques i amb la
manipulació de bolets frescos,
els alumnes aprenen què és un
bolet, les seves parts i la seva
biologia.

er

ll
Ta

Nivell: Educació Infantil i
Educació Primària
Durada: 1 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 3 € per alumne

© Patrimoni natural

Visita guiada: a l’exposició de bolets del Maresme

ita
Visiada
gu
Nivell: Educació Infantil,
Educació Primària i
Educació Secundària
obligatòria
Durada: 45 minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Gratuït

Mostra de bolets que presenta material fresc recollit
als boscos de la comarca,
amb plafons explicatius
que contenen informació
bàsica sobre què són els
bolets, com creixen, la importància que tenen en el
medi i les normes bàsiques
de recol·lecció.
© Patrimoni natural
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AJUNTAMENT DE MATARÓ
Mataró
Visita guiada que es realitza a l’Ajuntament de
Mataró.
• Visites guiades a grups concertats

C/ La Riera, 48
Mataró
Tel. 93 741 29 30
www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/activitatseducacio/activitats.html
www.educacio.mataro.cat
Horari de reserva:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

© Museu de Mataró

Activitats
Gegants, Nans, Drac i Dragalió de la ciutat
de Mataró
Una visita en la que els alumnes tenen la oportunitat de veure
aquestes figures de ben a prop i aprendre la història de cada un
dels membres de la família Robafaves, els noms i les característiques de cada nan i la figura del Drac. A més, es mostra els
elements que identifiquen la figura del portador i la música que
acompanya a cada figura.

ita
Visiada
gu
Nivell: Educació Infantil i
Educació Primària
Durada: 45 minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Gratuït
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BASÍLICA DE SANTA MARIA I CONJUNT BARROC DELS
DOLORS // Mataró
Visita guiada que es realitza a la Basílica de
Santa Maria i Conjunt barroc dels Dolors.
• Visites guiades a grups concertats
Reserves: reserves.museuarxiu@gmail.com

Plaça Sta. Maria
Mataró
Tel. 659 132 649
maresme@forummaresme.cat
www.masmm.org

© Marga Cruz

Activitats
Visita guiada: Basílica de Santa Maria i Conjunt
barroc dels Dolors
Aquesta visita permet descobrir el nucli principal
del barroc mataroní: la capella i la sala de juntes (ornamentades per Antoni Viladomat, el pintor català
més important del segle XVIII), la sagristia i el cor.

ita
Visiada
gu

Nivell: Educació Primària, Secundària,
Batxillerat i Cicles Formatius
Durada: 60 min
Nombre d’alumnes per sessió: 25
alumnes
Preu: Grups escolars 60€ (centres
educatius de Mataró 1€/alumne/a)
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ANTEQUEM
Mataró
Durant l’activitat es fa un recorregut pels espais històrics i arquitectònics més destacats
del centre d’Argentona.
Descobrirem personatges com Puig i Cadalch
o Dolors Monserdà, tots dos estiuejants a Argentona, i immersos en aquest trànsit del segle XIX al XX, on la burgesia, el modernisme,
l’estiueig, els banys termals i el creixement
urbanístic són els protagonistes.

C/ Hospital, 35 baix dreta
Mataró
Tel. 93 790 32 59 - 699 57 96 50
correu@antequem.cat
www.antequem.cat

S’explicarà l’origen del poble d’Argentona i els
canvis que es van produïr al segle XIX per tal
de que passés de ser un poble agrícola a un
poble de serveis, que a l’estiu rebia una gran
quantitat d’estiuejants.
Aquesta ruta és eminentment exterior, però
entrem al Museu del Càntir d’Argentona i a la
Capella del Sagrament.
La ruta finalitza a la Font Picant.

Activitats
Ruta “Argentona, modernisme d’estiueig”
Recorregut a peu: 1,5 km
Inici: Plaça de l’església d’Argentona
Final: Font Picant.
Dificultat: fàcil

ita
Visiada
gu
Nivell: Cicle mitjà i
superior de Primària i
Secundària
Durada: 1,30 h
Preu: 90 € per grup
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L’OBRADOR D’ILURO. CASA COLL REGÀS (Fundació Iluro)
Mataró
Informació i reserves a:
www.casacolliregas.cat
Reserva prèvia a:
visites@casacolliregas.cat
o al Tel. 682 15 67 65
L’obrador d’Iluro – Casa Coll i Regàs és un
espai d’experimentació que té per objectiu difondre els coneixements i la descoberta d’una
manera experimental. L’experiència del modernisme com a punt de partida per abordar
els moviments d’art, urbanisme i socials actuals. És a dir un espai de referència que serveixi
per poder desenvolupar-hi activitats diverses
de debat, educació i creació entorn la societat
del S. XXI.
Participació – Entenem per participació el
procés bidireccional i actiu que s’estableix entre la institució i el públic.
Experimentació – Entenem per experimentació la pràctica i el procés mitjançant els quals
els usuaris interactuen amb la proposta i les
idees de manera física, mental i emocional,
d’aquest procés d’experimentació se’n deriva
l’aprenentatge.
Emoció – Entenem per emoció el sentiment
que es desperta en realitzar qualsevol tipus
d’activitat, treball, etc. en les persones. L’emoció forma part de la vida diària, per això creiem que sense emoció no pot haver-hi aprenentatge.
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L’OBRADOR D’ILURO. CASA COLL REGÀS (Fundació Iluro)
Mataró

Activitats
Urbanitz’art
Objectius
– Identificar diversos materials propis del procés creatiu de l’artista modernista.
– Conèixer alguns dels elements més destacats a nivell d’art i
urbanisme modernista propis de la Casa Coll i Regàs.
– Conèixer diferents materials emprats en el procés de creació
en època modernista, i comparar-los amb materials actuals.
– Observar i reflexionar sobre la funcionalitat i l’evolució d’alguns dels espais urbans des del modernisme fins a l’actualitat.
Metodologia
Taller que permet als més petits treballar i manipular diferents
materials relacionats amb el procés de creació, observar-ne el
seu ús a l’època, i veure’n la seva evolució fins a l’actualitat.
Una vegada visitada la casa i descoberts els materials de construcció i decoració així com les seves estances, els infants podran crear els seus espais urbans amb diversos materials i elaboraran un treball creatiu conjunt per donar resposta als reptes
plantejats pel monitor.

Materialitz’art
Objectius
– Identificar els passos del procés creatiu de l’artista modernista, revisat en perspectiva actual.
– Conèixer alguns dels elements més destacats a nivell d’art
modernista propis de la Casa Coll i Regàs.
– Conèixer diferents materials emprats en el procés de creació
en època modernista, i comparar-los amb materials actuals
(p.e., creació de productes amb impressores 3D).
– Dissenyar un nou producte per cobrir una necessitat present
o futura.
Metodologia
El taller girarà a l’entorn de la creació personal dels artistes modernistes i de com aquest procés creatiu ha estat reajustat en clau del segle XXI per donar un nou sentit al disseny de nous productes i obres.
Inicialment, es farà una breu visita interactiva per alguns dels espais
de la Casa Coll i Regàs, plantejant alguns interrogants sobre les bases del procés creatiu durant el modernisme.
Amb la creació de prototipus de nous dissenys (productes), el taller
permetrà reflexionar, de manera transversal, sobre el procés creatiu i
la seva revisió des del punt de vista del segle XXI.

er

ll
Ta

Nivell: Educació Infantil i
Educació Primària
Durada: 2 hores
Nombre d’alumnes per
sessió: Màxim 25 alumnes
Preu: 100 € grup

er

ll
Ta

Nivell: Educació Primària i
Educació Secundària
Durada: 2 hores
Nombre d’alumnes per
sessió: Màxim 25 alumnes
Preu: 100 € grup
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L’OBRADOR D’ILURO. CASA COLL REGÀS (Fundació Iluro)
Mataró

Activitats
Debats de l’Obrador
Objectius
– Comparar alguns dels àmbits propis de la societat del
modernisme (oci, treball, vida a la ciutat, educació, etc.) i
comparar-los amb la societat del segle XXI.
– Identificar alguns canvis i continuïtats existents entre els
ideals del modernisme i alguns dels valors i realitats del jovent
del segle XXI.
– Reflexionar sobre les opcions, els vincles, les oportunitats i
els obstacles que tenen els joves avui amb la societat del segle
XXI.
Metodologia
Aquesta activitat té el debat com a nucli de treball. Mitjançant
un diàleg entre docents, alumnes i educador, es convidarà a
debatre sobre alguns dels aspectes que defineixen els joves del
segle XXI.
A partir d’una dinàmica col·laborativa en què els joves seran
convidats a partir de manera activa, es realitzarà una radiografia
sobre els reptes del jovent avui, amb un conjunt de propostes
concretes fetes per ells mateixos sobre el seu encaix en la
societat actual.
Es tracta d’una activitat que ofereix un espai de reflexió, des de
l’obrador modernista, amb un intent d’aprofundir en aspectes
d’interès dels joves.

er
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Ta

Nivell: Educació Secundària
i Batxillerat
Durada: 2 hores
Nombre d’alumnes per
sessió: Màxim 25 alumnes
Preu: 100€ grup
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MUSEU DE PREMIÀ DE DALT
Premià de Dalt

La seu del museu és una masia del segle XVI
amb un magnífic jardí que l’envolta. Les sales
d’exposicions ocupen l’estància de l’antic celler, el qual esdevé un espai obert adaptat per
a espai expositiu. Els objectius són conservar,
investigar i difondre el patrimoni cultural del
municipi; a més a més, dedica especial atenció al poblat ibèric de la Cadira del Bisbe i a
tots aquells elements que, pel seu valor, mereixen una consideració especial. Desplega
una didàctica molt variada adreçada a tots els
nivells docents: Primària, Secundària i Batxillerat. Consisteix en més de sis activitats que
inclouen tant visita guiada del Museu, com altres cinc itineraris guiats per conèixer el patrimoni cultural del municipi que es complementen amb visites al museu i tallers específics:
Els plats expliquen històries (Taller literari de
l’Odissea), els ibers laietans de Premià de Dalt
(poblat ibèric de la Cadira del Bisbe), La Sagrera medieval, L’itinerari de l’aigua i, per últim,
Què és un municipi?

C/ Riera de Sant Pere, 88 (Can Figueres)
Premià de Dalt
Tel. 93 693 15 74 ext 1400
prmd.museu@premiadedalt.cat
Horaris:
Dimarts a divendres, de 16.40 a 20 h. Dissabte:
d’11 a 13.30h. Per a visites guiades i itineraris,
trucar per concertar dia i hora.

• Exposició permanent, programació anual
d’exposicions temporals, visites guiades a
l’exposició permanent, a les temporals i a la
zona de reserva. Itineraris guiats per conèixer
el patrimoni cultural del municipi.
• Documentació, recerca i difusió del patrimoni cultural local.
• Assessorament.

Activitats
Els ibers laietans de Premià de Dalt 1, 2
Visita guiada al jaciment, al
Museu i taller didàctic

ita
Visiada
gu
Nivell: Primària,
Secundària i Batxillerat
Nombre d’alumnes per
sessió: 35 + 35
Preu: A consultar
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ PERMANENT SANTUARI DEL
DE LA CISA // Premià de Dalt
Aquí explicarem tots els aspectes històrics
que ens haguem pogut deixar dins de l’església i es reforçaran seguint els plafons explicatius de la mateixa exposició del Centre d’Interpretació. Sobretot, cal fixar-se en els objectes
exposats, i explicar més a partir de tots ells.
S’explica la història de la Cisa des d’un punt
històric i documentat. Mostrem amb l’ajuda
del plafó el primer document que data del
995. Al s. XII, es van fer còpia dels manuscrits
antics15. Surt esmentat el territori conegut
com a Cisa o Cia, que vol dir partió. Al 1995
es fa la celebració del mil·lenari i al 2009 amb
motiu dels 250 anys de la reforma duta a terme al 1759, es refà el santuari.
Els masos es van establir, segons la documentació que es conserva a l’any 1190 a prop
de la capella (no hi havia el santuari, sinó que
es parla d’una capella). Tot i que podem tornar
a remarcar que al document del 995, parla de
corts referint-se a les barraques que es feien
els pagesos, per tant, tot i no haver un mas
estable fins al 1190, ja hi havia habitants en
aquestes anteriors al Santuari.
Podem parlar de Santuari a partir del s. XIV,
moment en que s’estableixen els pobles a la
part baixa. Des del s. XIV al s. XVI, es donen
una sèrie de circumstàncies que afavoreixen
l’evolució de l’edifici d’una petita capella a un
santuari. Aquests fets són: el desenvolupament dels nuclis de població, la imatge de la
Verge estaria datada entre els s. XV - XVI, la
llegenda sobre la Mare de Déu de la Cisa apareix i es popularitza cap al s. XIV - XVI. Això
afavoreix que es faci una ampliació de la capella duta a terme al s. XVI, deixant de ser una
capella per convertir-se en un centre de devoció més freqüentat

C/ de la Cisa
Premià de Dalt
Tel. 93 693 15 90 - 669 979 666
prmd.ocupacio@premiadedalt.cat
www.premiadedalt.cat
Horaris:
Hivern: de dimecres a divendres de 11 a
16.30h
Estiu: Dilluns, dimecres, dijous i divendres de
11 a 16.30h.
• Objectes a destacar de l’exposició
A l’exposició, es posaran 2 vestits de la Verge
del 1945 o posteriors. Antigament, les Verges
es vestien de cos sencer, però anys després,
a partir dels anys 50, com es tapava tota, es
va decidir de deixar la imatge vista i vestir-la
dels peus cap a baix, tapant simplement el suport. També es donaven com a exvots joies a
la Verge, i se la cobria amb aquestes. La Verge
de la Cisa en tenia moltes (llegenda abans esmentada del lladre de les joies de la Verge que
es troba a un exvot). Però per tal de recaptar
diners per arreglar el Santuari, Josep Iglesias,
les va vendre.
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ PERMANENT SANTUARI DEL
DE LA CISA // Premià de Dalt

Activitats
Passejant per la Cisa
Visita Cultural

Durada: 1,30 h
Nombre d’alumnes per
sessió: màxim 25 alumnes
Preu: Gratuït
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MUSEU ROMÀ
Premià de Mar
El Museu Romà en l’actualitat es troba tancat
per obres de museïtzació. Obertura durant el
curs 2021-22.
El Museu Romà mostra el jaciment de Can
Ferrerons, concretament l’edifici de planta octogonal que es troba en un excepcional estat
de conservació, és únic a Catalunya i és un
dels pocs que hi ha a l’occident mediterrani.
L’edifici, que és Bé Cultural d’Interès Nacional, va tenir diverses fases d’ocupació. Destaquem la zona de banys de la primera fase,
les instal·lacions industrials de la segona i
una necròpolis després de l’abandonament
de l’edifici.

C/ Enric Granados, 115
Premià de Mar
Tel. 93 752 91 97
museuroma@premiademar.cat
www.museuroma.pdm.cat
Horaris:
Visites concertades

L’equipament mostra l’únic edifici romà de
planta octogonal que es coneix a Catalunya,
construit pels volts de l’any 400 dC, i integrat
en la vil·la romana de la Gran Via-Can Ferrerons (circa 75 aC-600 dC).

Activitats
Visita guiada pel jaciment
Es fa un recorregut pel jaciment, adaptat al nivell curricular i interessos del grup, arquitectura, història, comerç, matemàtiques,
jocs, etc.

ita
Visiada
gu
Nivell: 5è, 6è de Primària,
Secundària i Batxillerat
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 2 € (preu bonificat
per a estudiants)
La visita es pot fer en
català i castellà
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MUSEU DE L’ESTAMPACIÓ
Premià de Mar
L’equipament mostra la història de l’estampació tèxtil, des dels seus inicis a començament
del segle XVIII, passat per la industrialització
dels segles XIX-XX. Es fa èmfasi en l’estampació a la lionesa (segle XX), en la que Premià de
Mar fou pionera a nivell estatal.
L’exposició permanent ha estat profundament
remodelada. Fou novament oberta al públic el
25 de novembre de 2018.
Hi ha una petita mostra de l’arqueologia local
(prehistòria a món romà).

C/ Joan XXIII, 2-8
Premià de Mar
Tel. 93 752 91 97
museu@premiademar.cat
https://museuestampacio.pdm.cat/
Horaris:
Dissabtes i diumenges d’11 a 14 h
Durant la setmana visites concertades grups

• Visites guiades a l’exposició permanent
• Tallers i activitats relacionats amb el món
de disseny i de l’estampació
• Taller relacionat amb l’arqueologia local
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MUSEU DE L’ESTAMPACIÓ
Premià de Mar

Activitats
Taller: fem d’arqueòlegs. Classificació de material
arqueològic
Aprendrem com es treballa en un jaciment i esbrinarem com
els arqueòlegs poden datar les peces trobades. Classificarem
ceràmica romana.
Aquesta activitat es pot complementar amb la visita guiada
a l’exposició: L’arqueologia de Premià i amb el passi d’un
PowerPoint

Visita-taller: “La màgia de la fada Adelina”
Observació i experimentació amb diferents robes i vestits per
conèixer la seva utilitat.
A l’exposició es busca un vestit adient per a la fada Adelina
(el vestit de La Fabricanta, dissenyat per l’artista Mariaelena
Roqué).
A l’obrador expliquem el conte de la fada Adelina i estamparem
roba i paper per fer-li unes ales ben boniques a la fada.

Taller l’aprenent d’estampador
Aprendrem què és un estampat i coneixerem dues de les
tècniques d’estampació i les eines que s’utilitzen: el mètode
directe amb motlles de bac, i la lionesa. Estamparem una
samarreta que porta cada infant o bé un mocador del Museu.
A partir del segon cicle de primària descobrirem conceptes
matemàtics jugant amb la repetició de motius i simetries dels
dibuixos que s’amaguen en les robes estampades.

Taller l’ofici d’estampador: Com es fabriquen les
robes estampades?
Coneixerem el procés d’elaboració d’un teixit estampat i
decorarem la samarreta que portarà cada alumne experimentant
amb dues tècniques: l’estampació manual al bac i la lionesa.
Segons els nivells curriculars analitzarem un teixit estampat,
n’elaborarem una fitxa tècnica i treballarem amb els diferents
estils iconogràfics segons època i origen geogràfic. Descobrirem
les repeticions de motius i simetries dels dibuixos estampats.

er

ll
Ta

Nivell: Secundària
Durada: 45 minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 4 € per alumne

ita
Vis aller
+T
Nivell: Educació Infantil
Durada: 1,30 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 4 € per alumne

er

ll
Ta

Nivell: Tots els cicles
d’Educació Primària
Durada: 1 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 4 € per alumne

er
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Ta

Nivell: Secundària
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 4 € per alumne
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MUSEU DE L’ESTAMPACIÓ
Premià de Mar

Taller: la química i el color
Farem un petit recorregut històric per la ciència dels
colors, els seus invents i personatges científics. Anirem al
laboratori de colors del taller per conèixer quin és l’utillatge
i les substàncies necessàries per elaborar un colorant tèxtil.
Experimentarem amb els colorants i analitzarem i valorarem
els resultats obtinguts. Descobrirem altres aplicacions com
són l’alimentació i la cosmètica.

er

ll
Ta

Nivell: Cicle Superior
(5è i 6è) i Secundària
Durada: 1,15 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 4 € per alumne

Per als alumnes d’ESO, la visita a l’exposició es podrà completar
amb l’observació d’una selecció de colorants naturals sobre
les diferents fibres de cotó, lli, llana i seda. També cercarem,
en alguns dels objectes exposats, les tonalitats dels primers
colorants artificials, com el malva de Perkin, primer colorant
artificial creat accidentalment l’any 1856 pel químic anglès
d’aquest nom.

Taller l’aprenent de colorista
Parlarem del fenomen del color i coneixerem els colorants
naturals i artificials. Aprendrem a diferenciar un teixit estampat
d’un teixit tintat. Farem d’artesans tintorers i experimentarem
amb els colorants naturals acolorint llana i cotó i en valorarem
els seus avantatges ecològics. Tintarem una bossa de cotó.
A partir del segon cicle de primària descobrirem conceptes
matemàtics jugant amb la repetició de motius i simetries dels
dibuixos que s’amaguen en les robes estampades.

Taller: les matemàtiques i els estampats
Coneixerem com treballen i treballaven els dibuixants d’estampats. Mitjançant el joc i la creació plàstica descobrirem com en
són de necessàries les matemàtiques en el procés de l’estampació tèxtil que comprèn el disseny d’un estampat, el gravat
d’un dibuix en un motlle i l’estampació damunt el teixit.

er
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Ta

Nivell: Tots els cicles
d’Educació Primària
Durada: 1,15 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 4 € per alumne

er
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Ta

Nivell: Cicle Mitjà i
Superior d’Educació
Primària
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 4 € per alumne
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MUSEU DE L’ESTAMPACIÓ
Premià de Mar
Visita-Taller: Fem de dissenyadors
Coneixerem com treballen els dissenyadors d’estampats en
l’actualitat i com treballaven els dibuixants d’indianes del segle
XVIII. Mitjançant el joc i la creació d’un disseny descobrirem els
diversos aspectes tècnics i artístics d’aquest ofici, en relació
amb el gravat dels motlles i l’empremta d’aquests damunt la
tela.
Es podrà completar l’activitat amb la visita a l’exposició i
l’observació de l’audiovisual sobre el disseny d’estampats.

L’ofici de colorista. Fabriquem colorants naturals
Coneixerem quins eren els colorants naturals emprats des
de l’antiguitat i el component secret de les seves fórmules: el
mordent. Aprendrem a diferenciar un teixit estampat d’un teixit
tintat. Elaborarem tint natural tal com han fet durant segles els
artesans tintorers i tintarem mostres de diferents fibres tèxtils
per veure’n els efectes del colorant. Amb aquestes mostres
elaborarem una petita carta de colors i finalment aprendrem a
decorar teixits amb tècniques de reserva.

Visita a l’exposició permanent: Com es fabriquen les
robes estampades?
Visita guiada a l’exposició permanent del Museu L’estampació
tèxtil on descobrirem com al segle XVIII arriben a Europa els
estampats sobre cotó anomenats indianes, estampades al bac.
L’exposició es divideix en tres àmbits bàsics: la història de la
industrialització a Catalunya, que té en la base l’estampació,
la química i el color, i l’evolució de la tècnica de l’estampació,
des del laboriós ofici artesanal fins a la indústria del segle
XX. Veurem com es fabricaven les indianes en un taller català
d’estampació al bac i continuarem el viatge pel temps a
través de les diferents tècniques i d’elements diversos, com la
maquinària, eines artesanals i els diferents estils iconogràfics
dels estampats. Observarem els teixits naturals del lli, llana
seda i cotó i les matèries que els originen, així com els colorants
naturals emprats en l’estampació i tintura.
Descobrirem també les modernes tècniques serigràfiques
d’estampació, com és l’estampació a la lionesa, implantada a
Premià de Mar per primera vegada a l’estat espanyol des de 1931.

er

ll
Ta

Nivell: Secundària
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 4 € per alumne
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Nivell: Secundària
Durada: 1,15 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 4 € per alumne
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Nivell: Educació Primària,
Secundària, Batxillerat
i Mòduls Formatius. La
visita s’adapta als diferents
nivells curriculars i es pot
complementar amb alguns
dels tallers de l’Obrador del
Museu.
Durada: 45 minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: 2 € per alumne (preu
bonificat per a estudiants)
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MUSEU DE L’ESTAMPACIÓ
Premià de Mar
Tallers relacionats amb l’estampació i l’arqueologia
locals
Tallers relacionats amb l’estampació i l’arqueologia locals.

er
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Ta

Nivell: Des de P3 a
ensenyament secundari
(consulteu catàleg)
Durada: Entorn d’una hora
(consulteu catàleg)
Nombre d’alumnes per
sessió: 30 alumnes màx.
Preu:
Visita guiada:
2 € (amb bonificació)
Tallers d’estampació: 4€
Demostració d’estampació:
2€
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MUSEU DE PINTURA
Sant Pol de Mar

Plaça de la Vila, 1
Sant Pol de Mar
Tel. 93 760 30 06 / 93 760 08 46
info@museusantpol.cat
cultura@santpol.cat
www.museusantpol.cat
Horaris:
Visites escolars a concertar

Museu de pintura que compta amb una
col·lecció de pintura catalana de principis
del segle XX fins a l’actualitat, amb obres de
Ramon Casas, Guinovart, Perejaume... i que
ofereix un programa d’exposicions temporals
i altres mostres artístiques, la majoria de
producció pròpia, que complementa el fons
permanent

• Exposició permanent de pintura catalana
• Exposicions temporals
(a consultar segons temporada)
• Tallers i activitats de tipus cultural
(a consultar segons temporada)
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LLAR DEL PESSEBRE
Sant Vicenç de Montalt
És un equipament que el gestionen i organitzen els Amics dels Pessebres amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura i Festes. A
la planta baixa del Casal de Cultura es poden
veure els diorames que els Amics del Pessebre posen al dia i els renoven per a les festes
de Nadal.
Es disposa d’unes dues mil figures classificades i també d’altres de col·leccionisme. Els
membres de l’associació fan els pessebres i
també els 16 diorames. Aquests 16 es van
refent i els poden visitar tant grups de jubilats
com escoles que ho demanen durant el curs.
Exposició permanent d’estris del camp i eines
en miniatura.
*Informació a l’àrea de Cultura

Casal de Cultura
Plaça del Poble, 6
Sant Vicenç de Montalt
Tel. 93 791 05 11
oficines@svmontalt.cat
www.svmontalt.cat
Horaris:
L’obertura de l’exposició només es fa en les
dates properes al Nadal. La resta de l’any cal
concertar les visites
• Exposició per a tots els públics
• Consultar el nombre d’alumnes per sessió
• Gratuït
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ESPAI NATURAL DE LA MASIA DE CAN CASES
Santa Susanna
L’espai Natural de la Masia de Can Cases
de Santa Susanna està situat en una antiga
masia restaurada i en un entorn privilegiat a
les Portes del Parc del Montnegre Corredor.
És una nova proposta pedagògica que utilitza
la imatge i les noves tecnologies per donar
a conèixer la relació de l’aprofitament de la
terra i l’home, com a mitjà de subsistència a
través de la vida del pagès. En aquest espai
es tracten temes relacionats amb la natura i la
relació d’aprofitament de l’home, com a mitjà
de subsistència a través de la vida a pagès.
Aquest espai, vol mostrar a través de la imatge i el so, el esdevenir històric i social de la comunitat pagesa a través de diferents àmbits
de treball:
• Activitats productives i processos tècnics
d’aprofitament de la terra
• Coneixement, usos, festes i tradicions
relacionades amb la natura
• Tradició oral de la vida a pagès
• Representacions i escenificacions d’àmbits
de la vida quotidiana, familiar, laboral, festiva,
econòmica,.. partint de la relació de l’home
amb el medi natural.
Contingut de la museïtzació:
Planta baixa:
Visions de la pagesia, construint el paisatge,
l’arquitectura rural i l’evolució del paisatge del
maresme a través d’un audiovisual.
Primera planta:
Viure a pagès, treballar a pagès, la cosmovisió
del món rural a través de les estacions de
l’any, la pagesia avui i el futur de l’agricultura,
una responsabilitat de tots.

Masia Racó de Can Cases
(Al costat de la Plaça Llillota,
passant pel túnel de sota l’autopista)
Santa Susanna
Tel. 93 767 90 08
oi.turisme@stasusanna.org
www.stasusanna-barcelona.com
Horari:
Grups concertats, consultar horaris
• Area de pàrquing
• Àrea de pícnic
• Ascensor i audiovisual explicatiu amb
idiomes (castellà i anglès)
• Audioguies i fulletons en català, castellà,
anglès, francès, alemany, holandès, italià i
rus.
• Àrea espai exterior: 5.000 m²
Hi ha la possibilitat d’accedir-hi mitjançant
la línia verda del trenet turístic cuc, que fa
parada a la zona hotelera de Santa Susanna.
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ESPAI NATURAL DE LA MASIA DE CAN CASES
Santa Susanna

Activitats
Evolució de la Pagesia: Relació d’aprofitament de la
terra i l’home, com a mitjà de subsistència a través de
la vida a pagès.
Visita a l’Espai Natural de la Masia de Can Cases

ita
Visiada
gu

Nivell: Educació Infantil,
Primària, Secundària i
Cicles Formatius
Durada: 1 hora
(aproximadament)
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
(es poden fer diferents
sessions)
Preu: A consultar
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CENTRE ENOTURÍSTIC I ARQUEOLÒGIC DE VALLMORA
Teià
C/ Ernest Lluch 41
Teià
Tel. 615 61 98 94
info@vallmora.cat
www.vallmora.cat
@vallmoraenoturisme

El Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora està format per un jaciment arqueològic,
en concret, un celler romà, així com un centre
d’interpretació de la romanització i de la tradició vinícola de la zona.
El celler romà és una de les mostres més paradigmàtiques de la producció del vi en època
romana a la zona del Maresme, ja que va albergar durant més de quatre segles la producció i l’emmagatzematge del vi, essent un dels
centres productors més destacats de la zona.
El Centre d’Interpretació està format per un
espai de musealització de la romanització així
com de la cultura del vi i de la DO Alella, per
tal d’establir una connexió entre el passat i el
present.

Horari:
Dissabte i festius: de 9 a 14.30 h
Diumenge: de 9.30 a 14.30 h
Visita lliure: de 9.30 a 13 h
Visita guiada a les 11 h
Imprescindible reserva prèvia
Consulteu grups, altres dies i horaris
setmana
• Centre d’Interpretació de la romanització
i del vi
• Audiovisual
• Jaciment arqueològic (Recorregut totalment
adaptat per persones amb mobilitat reduïda.
També es disposa de maqueta i panells
informatius amb sistema Braille)
• Espai degustació
• Botiga
• WC (inclou wc adaptat)
• Aparcament

Activitats
Visita guiada al celler romà de Vallmora
Dissabtes i diumenges a les 11 h gaudeix de la visita guiada
al jaciment romà i aprèn sobre el passat i present de la cultura
vitivinícola al nostre territori.
La visita acaba amb un tast de vi de la DO Alella.
Reserva la teva plaça a info@vallmora.cat o envia un WhatsApp
al 615 61 98 94.

ita
Visiada
gu
Nivell: Primària, Secundària
i Batxillerat
Durada: 1,5 h
Nombre d’alumnes per
sessió: Consultar
Preu: Consultar
Tallers i activitats adaptades
a tots els cursos
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MUSEU ARXIU
Vilassar de Dalt
La masia de Can Banús del S.XVI acull el Museu Arxiu on es pot visitar de manera permanent la col·lecció arqueològica i durant l’any
diferents exposicions temporals. El Museu
ofereix durant tot l’any un seguit d’activitats
formatives entorn les seves col·leccions i de
descoberta patrimonial de la vila.
• Col·lecció permanent d’arqueologia
• Exposicions temporals
• Arxiu Històric
• Activitat didàctiques
• Rutes patrimonials
• Sala d’actes

C/ Marquès de Barberà, 9
Vilassar de Dalt
Tel. 93 750 74 88
museu@vilassardedalt.cat
www.vilassar.cat
Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
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MUSEU ARXIU
Vilassar de Dalt

Activitats
Activitat didàctica forns romans de Vilassar (s. II dC)
L’activitat és una aproximació al món romà des del punt de
vista de l’enginyeria arquitectònica i del treball industrial amb
l’exemple dels forns romans de La Fornaca de Vilassar de Dalt
on s’elaborava terrissa i material constructiu. Ressaltem la importància del jaciment i la seva descoberta a la vegada que expliquem el seu funcionament. L’activitat es combina amb dinàmiques de grup relacionades amb l’epigrafia (segells), l’estudi
planimètric (dibuix i càlcul), l’orientació en l’espai i l’observació
d’elements propis o no propis d’un forn romà a través d’una proposta final d’observació.

ita
Visiada
gu
Nivell: Primària i
Secundària
Observacions: S’ofereix
una activitat didàctica
gratuïta per curs als
centres de Vilassar. A
partir d’aquí cal assumir
el cost del monitoratge
per cada activitat.

Objectius:
Conèixer l’evolució del territori de Vilassar de Dalt i en concret la Fornaca des del segle I
dC fins l’actualitat.
Ser conscients de la importància i avenços de l’època romana: enginyeria i construcció.
Donar rellevància als descobridors dels
forns romans i valorar els estudis, treballs
i voluntat de preservació del jaciment.
Conèixer les activitats econòmiques dels
romans, la vida i la societat romana.
Ser capaços de treballar en equip mentre
resolen diverses dinàmiques en relació a
l’epigrafia, les mesures i l’observació i hipòtesis, com a tècniques d’investigació de
l’època romana.
Utilitzar recursos tècnics i artístics per a la
representació de formes amb una intencionalitat predeterminada.
Reconèixer i identificar els elements constructius de l’època romana (ímbrex, tegulae, maons), les seves propietats i el procés d’elaboració.
Reconèixer i identificar els segells de les indústries productores.
Reconèixer i identificar les parts d’un forn de terrissa i el seu funcionament
Ser capaços d’identificar figures de 3D, denominar-les (semiesfera, cilindre, cercle) i descriure-les (còncau, convex...)
Reconeixement i càlcul de la magnitud de capacitat: el volum àrea de la construcció que
han elaborat (prendre mides i dibuixar)
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MUSEU ARXIU
Vilassar de Dalt

Visita dinamitzada al Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
L’activitat ens fa descobrir el Museu Arxiu de Vilassar de Dalt a
través d’una proposta gamificada que ens acosta a la seva col·
lecció. Els quaderns d’arqueologia són les eines que proposen
diversos reptes a l’alumnat. Per conèixer i entendre el fons del
museu, organitzem el grup/classe en equips cooperatius que
s’enfrontaran a una gran varietat de reptes. Els equips fan un
aprenentatge per descoberta de la col·lecció del Museu a través de dinàmiques que els duran a tractar temes variats: excavació i la interpretació de les troballes, anàlisi de plantes, nous
usos dels edificis, l’evolució tecnològica dels objectes domèstics o jocs de memòria i agudesa visual. Finalment es conclou
amb una posada en comú de l’experiència.

ita a
Viasmitzad

din

Nivell: Primària
Observacions: S’ofereix
una activitat didàctica
gratuïta per curs als
centres de Vilassar. A
partir d’aquí cal assumir
el cost del monitoratge
per cada activitat.

Objectius:
Conèixer la funció d’un Museu.
Descobrir, a través d’una proposta gamificada, alguns dels objectes que conserva el
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.
Treballar en equips cooperatius per resoldre reptes.
Comprendre la creació i evolució de la col·lecció del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.
Posar en valor els estudis i voluntat de preservar el patrimoni local.
Fer ús de diverses metodologies per a l’anàlisi i la descoberta de l’objecte.
Conèixer resumidament la tasca d’un arqueòleg.
Entendre les restes arqueològiques com a font d’informació del passat.
Valorar i respectar el patrimoni artístic i històric, el seu coneixement i difusió.
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CASA MUSEU CARME ROVIRA
Vilassar de Mar
La Casa Museu ocupa la primera planta de
l’edifici on va viure la pintora naïf Carme Rovira
( Vilassar de Mar, 1907 – Passy, Alta Savoia,
França 1985). Mostra el món privat de l’artista
i una part de les seves obres.
Els espais visitables es distribueixen en tres
àmbits: El jardí de la pintora amb pintures
murals, l’espai expositiu amb obres de les
diferents etapes artístiques de l’artista, i les
estances privades de la pintora amb objectes
personals.

Camí Ral, 30
Vilassar de Mar
Tel. 93 759 36 39
aliersm@vilassardemar.cat
www.vilassardemar.cat
Horaris:
La Casa Museu Carme Rovira es pot visitar
mitjançant visites concertades gratuïtes, amb
grups reduïts i inscripció prèvia mitjançant
correu electrònic o trucant al telèfon 93 759
36 39. Els grups escolars podran fer visites
concertades els dies feiners, en horari de
matí, també amb inscripció prèvia.

Activitats
Visita guiada a la Casa Museu Carme Rovira
Explicació de la vida i de l’obra de l’artista
Carme Rovira.

ita
Visiada
gu

Nivell: Per a tots els nivells educatius
Durada: 1h - 1h 30m
Nombre d’alumnes per sessió: 12-15
Preu: Gratuït
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MUSEU DE LA MINA VELLA
Vilassar de Mar
El Museu de la Mina Vella es troba ubicat a
Ca l’Eudald, un antic molí hidràulic construït el
1806. En aquest museu podrem veure el funcionament de la companyia d’aigua que dóna
servei a Vilassar de Mar; la Mina Vella, que és
una de les companyies de distribució d’aigua
més antigues de l’estat i funciona sense ànim
de lucre.
La visita s’inicia al pati on hi ha l’estació meteorològica. Seguidament tenim accés al Pou
de ca l’Eudald, que és un dels vuit pous que
donen servei a Vilassar de Mar. Amb 3 metres
de diàmetre és el més ample del poble, la seva
fondària és de 45 metres. Al costat mateix del
pou podrem veure les plaques solars d’una petita central de producció d’electricitat. Abans
d’entrar a l’edifici del museu ens falta veure
com arriba l’aigua dels pous i de les mines al
dipòsit general, aigua que serà subministrada
a la població.

Casa de camp, 106
Vilassar de Mar
Tel. 93 759 72 70
museu@aiguesdevilassar.cat
www.aiguesdevilassar.cat
Horari:
Dimecres, dijous i divendres de 9 a
13 h i de 17 a 20 h
Dissabtes i diumenges d’11 a 14 h
• Pati
• WC adaptat
• Sala d’actes
• Biblioteca/arxiu

La col·lecció permanent del museu està exposada en cinc sales. A la planta baixa s’hi pot
apreciar la història de la companyia d’aigües
i com es fa la distribució de l’aigua a Vilassar
de Mar. Si baixem als antics soterranis del
molí en el primer hi podrem aprendre com es
construïen els pous i les mines que actualment encara donen servei a la nostra població. El segon i tercer soterranis corresponen a
l’espai de l’antic molí hidràulic. En el tercer podrem veure l’antiga mina de desguàs, actualment seca, de prop de 300 metres de llargada.
El museu està dotat amb una biblioteca especialitzada en tots els temes relacionats amb
l’aigua i s’hi custodia l’arxiu històric de la Mina
Vella. El museu també disposa d’una sala
d’actes equipada per a la realització de conferències i cursos.
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MUSEU DE LA MINA VELLA
Vilassar de Mar

Activitats
Visita guiada pel museu de la Mina Vella
Visita guiada a les instal·lacions del museu, adaptada al nivell
dels alumnes i als requeriments dels mestres.
S’explica el funcionament de l’estació meteorològica, la
distribució actual d’aigua a Vilassar de Mar (visita al dipòsit
general), la construcció de pous i mines (visita al pou 1 i a la mina
de desguàs), el funcionament de l’estació solar fotovoltaica i el
molí hidràulic.

ita
Visiada
gu
Nivell:Primària, Secundària
i Batxillerat
Durada: 1,15 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 30 alumnes
(Es poden alternar dos
grups)
Preu: Gratuït
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MUSEU ENRIC MONJO (MEM)
Vilassar de Mar
El MEM ocupa l’antic hostal del Camí Ral, documentat des del segle XVII i posteriorment el
primer edifici de l’Ajuntament de Vilassar de
Mar entre 1785 i 1962. És un museu d’art que
aplega la col·lecció d’escultura noucentista
d’Enric Monjo (Vilassar de Mar, 1895 - Barcelona, 1976), de dibuixos, pintures i gravats de
Maria Freser ( Vilassar de Mar, 1874 – Valls,
1964), d’obres de la pintora naïf Carme Rovira
( Vilassar de Mar, 1907 – Passy, 1985), de la
grabadora i pintora Carme Serra ( Barcelona,
1920) i d’art municipal.
Els espais del MEM s’organitzen en tres àmbits: la sala Eduard Ferrés i Puig destinada a
Exposicions temporals; l’exposició permanent
Enric Monjo, escultor i la reserva.

Museu Enric Monjo ( MEM)
Camí Ral, 30
Vilassar de Mar
Tel. 93 759 36 39
aliersm@vilassardemar.cat
www.vilassardemar.cat
Horaris
De dimarts a divendres de 17 a 20 h
Dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenge d’11 a 14 h i festius tancat
La reserva (taller de l’artista, magatzem i zones de treball intern) es pot visitar mitjançant
visites concertades gratuïtes, amb grups reduïts i inscripció prèvia, Necessita inscripció
prèvia al correu aliersm@vilassardemar.cat o
al tl. 937593639. Els grups escolars podran
fer visites concertades els dies feiners, en
horari de matí, també amb inscripció prèvia.

Activitats
Visites guiades a les exposicions temporals
Visites guiades a les exposicions temporals amb els artistes
que exposen.
Tallers en algunes de les Exposicions temporals.

er

ll
Ta

Nivell: Tots els nivells
educatius
Durada: 1h
Nombre d’alumnes per
sessió 15-20 alumnes
Preu: Gratuït
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Arxius
històrics
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ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DEL MASNOU
El Masnou
C/ de Sant Francesc d’Assís, 28
El Masnou
Tel. 93 557 18 29
arxiu@elmasnou.cat
www.elmasnou.cat/arxiu
Horari:
D’octubre a maig:
Dilluns de 9 a 13 h i de 16 a 19 h
Dimecres de 9 a 13 h
De juny a setembre:
Dilluns i dimecres de 9 a 14 h

L’Arxiu Municipal del Masnou és el servei municipal responsable de garantir la recuperació,
organització i preservació tant de la documentació produïda per l’administració local com
del patrimoni documental del Masnou.

• Espai de recerca i difusió dels fons
documentals
• Ofereix xerrades
• Coordinació de publicacions
• Exposicions
• Cursos
• Visites tallers escolars
• Jornades de portes obertes

Activitats
Explica’m històries del Masnou
(taller intergeneracional)
Taller entre avis i àvies del Masnou i l’alumnat, que consisteix
en un diàleg entre generacions. Tot mirant fotografies antigues
del Masnou s’estableix un diàleg sobre com era abans la vida al
poble, i com ha canviat al llarg del temps. L’objectiu del taller és
que l’alumnat pregunti a la gent gran, i viceversa, i intercanviïn
impressions.

er

ll
Ta

Nivell: Educació Primària
(cicle mitjà i superior),
Educació Secundària i
Batxillerat
Durada: 1 h 30 min
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Gratuït
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ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DEL MASNOU
El Masnou

Fem d’investigadors a través dels documents
Activitat durant la qual es responen preguntes a partir de
la consulta de documents o imatges sobre diferents temes
escollits per l’Arxiu o pel centre d’ensenyament de l’alumnat. En
acabat, es visiten les instal·lacions de l’Arxiu Municipal.

Descobreix l’Arxiu Municipal
Visita on s’explica la feina que es fa a l’Arxiu (amb els documents,
fotografies, plànols, etc.), com es fan les consultes i quins
documents s’hi conserven. Es pretén donar les eines bàsiques
perquè l’alumnat conegui aquest espai com a punt de referència
per fer recerca històrica.

er

ll
Ta

Nivell: Educació Primària
(cicle mitjà i superior),
Educació Secundària i
Batxillerat
Durada: 1,30 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Gratuït

ita
Visiada
gu
Nivell: Educació Primària
(cicle mitjà i superior),
Educació Secundària i
Batxillerat
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Gratuït
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ARXIU COMARCAL DEL MARESME
Mataró
C/ d’en Palau, 32
Mataró
Tel. 937 58 24 59
acmaresme.cultura@gencat.cat
http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/maresme/
Horaris
De l’1 d’octubre al 31 de maig:
de 9 a 14 i de 15:30 a 18 hores
L ’Arxiu Comarcal del Maresme (ACM), única
institució cultural d’abast comarcal del Maresme, forma part de la Xarxa d’Arxius Comarcals, adscrita al Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya. Està gestionat
pel Consell Comarcal del Maresme, i es troba
ubicat en l’edifici conegut com can Palauet,
propietat de l’Ajuntament de Mataró.
El 31 de gener de 1984 es va signar un conveni entre el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Mataró que va permetre la creació de l’ACM.
El 2 de maig de 1996 es va posar en marxa
l’Arxiu, que es va inaugurar el 20 de desembre
de 1997.

De l’1 de juny al 30 de setembre:
de 8 a 15 hores
També podeu trobar més informació de les
activitats de l’Arxiu a les pàgines web:
http://elmaresme.cat/
http://culturaeducacio.gencat.cat/fitxa/larxiucomarcaldelmaresmedescobreixelsseussecrets/

L’ Arxiu comparteix l’edifici i aspectes organitzatius amb l’Arxiu Municipal de Mataró, i una
sala d’exposicions municipal, essent la superfície de l’equipament cultural de can Palauet
de 1015 m2, distribuïts en tres plantes. Projectar aquest Arxiu en l’edifici que havia estat
de la família Palau de Mataró, ha permès conservar parcialment una edificació exemple de
casal urbà familiar, vinculat a l’agricultura.
La principal missió de l’ACM és vetllar per la
conservació del patrimoni documental de la
comarca. L’Arxiu Comarcal vetlla per la conservació i la seguretat dels fons que rep i en
garanteix l’accés i la consulta. Programa activitats de difusió per diferents públics i participa en col·laboracions científiques. Tanmateix
l’ACM és una eina al servei dels Ajuntaments i
ens locals als quals els assessora en matèria
de gestió documentals (documentació analògica i electrònica), accés a la informació i
transparència administrativa.
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ARXIU COMARCAL DEL MARESME
Mataró

Activitats
L’Arxiu Comarcal del Maresme descobreix els seus
secrets
Amb aquesta activitat els alumnes descobreixen què és un arxiu, què s’hi fa, què s’hi guarda, per què, i sobretot com els pot
ser útil d’una forma amena i dinàmica.
La sessió didàctica es desenvolupa a partir d’una presentació
de l’Arxiu, les seves funcions i els seus fons. A continuació, es
mostren i comenten diferents documents originals de diverses
èpoques, suports i tipologies documentals com: pergamins, fotografies, cartells, documents administratius o personals, programes de festa major, entre d’altres, escollits en funció dels
interessos i demandes de cada centre.
La sessió es conclou amb un itinerari guiat per les instal·lacions de l’Arxiu, en què els alumnes recorren els espais de treball i observen in situ els diferents processos que s’apliquen
per a l’organització i el tractament de la documentació: moll de
descàrrega i sala de tria i primers tractaments, els dipòsits de
documents i la sala de consulta.
L’activitat es modula atenent als continguts curriculars de cadascun dels nivells educatius i permet introduir els alumnes al
món de la recerca històrica, alhora que promou el coneixement
i el respecte del patrimoni documental.

er

ll
Ta

Nivell: Cicles Inicial, Mitjà
i Superior, Ensenyament
Secundari Obligatori,
Batxillerat, Cicles
Formatius, Universitat i
Altres
Durada: 2 hores
Nombre d’alumnes per
sessió: 20/25 alumnes
Preu: Gratuït
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ARXIU COMARCAL DEL MARESME
Mataró
ers

ll
Ta

Tallers: L’esport i l’Arxiu del Maresme
S’ofereixen 5 tallers centrats en diferents disciplines esportives, des del ciclisme al futbol, partint de diferents fonts de l’Arxiu Comarcal del Maresme.
Les activitats proposades inclouen de CI de Primària a ESO i
proposen un apropament transversal al que són els esports
i els valors que se’n deriven (competitivitat sana, treball en
equip...). Altres temes a treballar en les diverses activitats (i
segons els nivells) serien l’esport i el gènere, l’abans i ara de
la pràctica esportiva (des d’aproximadament els anys 30 fins a
l’actualitat) o l’arrelament de determinades pràctiques esportives a la cultura popular i, específicament, a la història recent del
maresme (per exemple, la Festa del Pedal de 1936). Cada nivell
es centra en una pràctica esportiva.

Nivell: Segons taller
Nombre d’alumnes per
sessió: 20/25 alumnes
Preu: Gratuït

Taller: Natació, waterpolo i sincronitzada: els esports i el gènere (1r i 2n ESO)
http://culturaeducacio.gencat.cat/fitxa/lesportilarxiudelmaresme1eri2oneso/
Taller: Futbol (3r i 4t ESO)
http://culturaeducacio.gencat.cat/fitxa/lesportilarxiudelmaresme3eri4rteso/
Taller: El nostre Arxiu d’esport (Cicle Inicial)
http://culturaeducacio.gencat.cat/fitxa/lesportilarxiudelmaresmeci/
Taller: El Velòdrom i l’Arxiu del Maresme: 90 anys d’història (Cicle Mitjà)
http://culturaeducacio.gencat.cat/fitxa/lesportilarxiudelmaresmecm/
Taller: El ciclisme a Mataró: De la XXIV Festa del Pedal a l’actualitat (Cicle Superior)
http://culturaeducacio.gencat.cat/fitxa/lesportilarxiudelmaresmecs/
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ARXIU MUNICIPAL DE SANT POL DE MAR
Sant Pol de Mar
L’ Arxiu Municipal de Sant Pol de Mar és un
servei obert a la ciutadania i una eina al servei
de la gestió municipal que s’encarrega, de la
organització, conservació i difusió del patrimoni documental d’aquesta vila.

C/ Ignasi Mas Morell, 12 baixos
Sant Pol de Mar
93 760 33 38
arxiu@santpol.cat
www.santpol.cat/arxiu
Horaris
Dilluns, dimarts dimecres i divendres 9-14h
(Cal concertar visita prèviament)

• Consulta gratuïta i lliure dels documents,
sempre que no estiguin sotmesos a cap
restricció legal
• Consulta de la biblioteca auxiliar
• Informació i assessorament als usuaris
• Suport a les iniciatives d´investigació i
recerca
• Difusió cultural
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ARXIU MUNICIPAL DE SANT POL DE MAR
Sant Pol de Mar

Activitats
Taller: Hi havia una vegada... L’Arxiu
Activitat que consisteix en l’explicació d’un conte interactiu, per
tal que els alumnes s’iniciïn en el coneixement de les funcions
dels arxius i en la valoració del patrimoni documental, d’una
manera lúdica i divertida.

Taller: L’escola dels meus avis
Recorregut per les imatges i documents que ens permeten una
aproximació a com eren les escoles dels avis, per tal d’apropar
els alumnes a la feina dels arxius i comprendre el valor dels
documents com a font per conèixer el passat.

Taller: Sant Pol 1714: història i llegenda
Activitat que facilita la observació i anàlisi de documents d’arxiu, amb l’objectiu d’aproximar-se als fets de la Guerra de Successió a Sant Pol. Consisteix en el visionat d’un audiovisual i
l’elaboració d’un dossier d’activitats, per entendre com es construeix el relat històric i com sorgeixen, més tard, les llegendes.

er

ll
Ta

Nivell: Educació Primària
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Gratuït

er

ll
Ta

Nivell: Educació primària
(cicle mitjà i superior)
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Gratuït

er

ll
Ta

Nivell: Educació
Secundària i Batxillerat
Durada: 1 hora 30 min.
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Gratuït

Visita Guiada: Sant Pol 1936–39. Escenaris de la Guerra Civil
Activitat que consisteix en una passejada pels escenaris de
la Guerra Civil a Sant Pol. L’itinerari s’estructura en diferents
temàtiques, amb l’objectiu de relacionar-les amb espais físics
concrets, per ajudar a comprendre la realitat viscuda al poble
durant el conflicte i les conseqüències per a la població.

ita
Visiada
gu

Nivell: Educació
Secundària i Batxillerat
Durada: 1 hora 30 min.
Nombre d’alumnes per
sessió: 25 alumnes
Preu: Gratuït
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ALELLA
OFICINA DE TURISME D’ALELLA
Riera Fosca, 2, 08328 Alella,
Tel. 935 55 46 50
alella.ofturisme@alella.cat
http://www.alella.cat/turisme
Horaris
Hivern: Dimecres a diumenge de 10 a 14.30 h
Estiu: Dimarts a diumenge de 10 a 14.30 h /
Divendres i dissabte de 15.30 a 17.30 h

Serveis generals :

L’Oficina de Turisme d’Alella és un espai destinat a facilitar informació sobre l’oferta turística del territori i a promocionar els vins i el
patrimoni cultural de la DO Alella. Està equipada amb expositors, amb fulletons i díptics
d’interès per al visitant. Forma part de la Xarxa
d’Oficines de Turisme de Catalunya i ofereix
informació en quatre idiomes: català, castellà,
anglès i francès.

• Visites patrimonials i visites guiades al Parc
de la Serralada Litoral.

L’Oficina de Turisme també fa les funcions
de Punt d’Informació del Parc de la Serralada
Litoral, fruit d’un conveni signat per l’Ajuntament i el Consorci que gestiona aquest espai
natural. Es tracta del segon Punt d’Informació
que s’obre al parc i el primer que entra en funcionament en un espai urbà.

DE LA VINYA AL CELLER!
Tot passejant per camins entre vinyes i boscos, coneixerem el cicle de la vinya, d’abans i
d’ara, acabant al celler. També explicarem velles històries divertides i de por relacionades
amb el vi i Alella.

• Informació sobre l’oferta turística del
territori.
• Promoció dels vins i el patrimoni cultural
de la DO Alella. S’organitza mensualment
l’Enotast, un tast amb harmonies per a adults,
i el Mostast, un taller d’enologia per a infants.

• L’Oficina de Turisme també organitza
mensualment diverses activitats per donar
a conèixer el patrimoni cultural i natural del
municipi.
• Espai de Marxandatge, on el visitant pot
adquirir productes relacionats amb Alella, el
seu territori natural, cultural i enoturístic.

Nivell: Primària, Secundària i Batxillerat.
(explicació adaptada a cada nivell amb
dossier de treball)
Recorregut a peu: 4000 m
Durada: 2,30 h
Nombre d’alumnes per sessió: 25 alumnes
amb professors i acompanyants
Punt inici i final de la ruta:
Punt d’inici: Oficina de Turisme
Punt final: celler de can Magarola. Es pot
tornar a peu (de tornada tot és baixada)
Dificultat: Baixa-mitja (tot és camí de pujada
de muntanya)
Transport: A peu
Preu: 4 € per persona
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ARENYS DE MAR
ITINERARI SALVADOR ESPRIU - ARRIBA’T A
ARENYS
Tel. 93 792 29 51
correu@elsetciencies.cat
Un passeig des d’Arenys a Sinera per a estudiants i grups amb en Pep Quintana.
Fa 30 anys en Pep passeja pels carrers d’Arenys de Mar explicant l’obra de Salvador Espriu.
Té una durada de tres hores i aprofundeix alguns aspectes més Arenyencs: el Cementiri
Municipal, construït entre 1865 i 1867, acull
mausoleus realitzats per destacats escultors
catalans com Venanci Vallmitjana, Josep Llimona o Frederic Marès. El poeta Salvador Espriu, enterrat aquí, el convertí en el mític cementiri de Sinera;
El carrer de la Perera, actualment el carrer
porta el nom del Bisbe Català, oncle besavi de
Salvador Espriu, bisbe de Cadis i de Barcelona. Al número 27, la casa familiar, construïda
el s. XIX pel bisbe català i heretada pel pare de
l’escriptor. La família hi passava les vacances
d’estiu; El Port d’Arenys de Mar, símbol d’unió
d’Arenys amb el mar.

Nivell: ESO i Batxillerat
Recorregut a peu (metres): Sí
Durada: De 10 a 14 h.
Punt inici i final de la ruta:
Calisay – Cementiri
Dificultat: No
Transport: Fins a Arenys de Mar a càrrec
de l’escola
Preu: 200 € per grups de 3O alumnes

© David Castañeda

SORTIDA D’UN DIA - ARRIBA’T A ARENYS
Tel. 93 792 29 51
correu@elsetciencies.cat
- Teatre de Titelles (Binixiflat) (El peix d’or)
- Sortida amb Golondrina (Marinada)
- Visita al Port i la Llotja
- Coneixement del món de la Pesca i dels
Peixos

Nivell: De P3 a 6è de Primària
Durada: De 10 del matí a 15.30 h de la tarda
Preu: 12,50 €
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CABRERA DE MAR
ELS SECRETS DEL CASTELL DE BURRIAC
Tel. 93 737 99 59 / 674 01 14 50
turisme@cabrerademar.cat
www.gaudeixcabrera.cat

Nivell: Cicle inicial d’educació primària
Cicle mitjà d’educació primària.
Cicle superior d’educació primària.
Educació secundària obligatòria 1er cicle.
Durada: 2 hores
Preu: Grup de 20 alumnes: 145 €
7€ alumne addicional
Professorat gratuït

A partir d’una excursió fins el castell de Burriac, un encalament arqueològic d’època
Medieval de gran rellevància a la costa del
Maresme, es podran escoltar una sèrie de llegendes dins del ric llegat folklòricque ens ha
deixat aquest castell i les muntanyes del voltant. No tan sols es podran descobrir secrets
que només han arribat fins als nostres dies a
partir de la tradició oral, sinó que a més es podrà prendre consciència del patromi immaterial i com és d’important aquest per mantenir
en vida les traces culturals dels pobles, municipis i espais naturals arrelats a llegendes,
mites i contes.
Aquestes visites es poden complementar
amb un taller que pot variar segons l’edat.
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CABRERA DE MAR
JOCS MEDIEVALS DE TAULER
El joc sempre ha estat una activitat lúdica a
més de ser un element molt important dins
l’aprenentatge social. En època medieval tenim jocs de tauler, d’atzar, d’estratègia... Durant aquesta activitat els participants realitzaran un dels jocs de tauler i practicaran amb
tots ells.

SCRIPTORIUM (fabricació de tinta i cal·ligrafia medieval)
Abans de la impremta tots els llibres s’escrivien i il·lustraven a mà. Gràcies a la feina
d’aquells escrivents ens han arribat motles
obres i documents d’èpoques antigues. Amb
aqueWst taller aprendrem a fer servir les eines
dels copistes medievals, alhora que realitzem
un petit manuscrit amb la tinta que nosaltres
mateixos haurem fabricat.

LLEGENDES I NARRACIONS FANTÀSTIQUES
El Castell de Burriac és molt ric en llegendes
sobre els seus habitants i les bruixes. Després
d’explicar una selecció de narracions adaptades al públic participant es passarà a realitzar
un taller amb retallables dels personatges.

Nivell: Primària, Secundària i Batxillerat
(adaptada a cada nivell)
Durada: 1h 30min
Nombre d’alumnes per sessió: 25 alumnes
Preu: 3 € per alumne

Nivell: A partir de 3r de primària, Secundària
i Batxillerat (adaptada a cada nivell)
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per sessió: 25 alumnes
Preu: 2,5 € per alumne

Nivell: Educació Infantil i fins a 4rt de
Primària
Durada: 1 hora
Nombre d’alumnes per sessió: 25 alumnes
Preu: 3 € per alumne
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CABRILS
ESCOLA DE NATURA URSUS
Tel. 649 29 56 11
merceursus@gmail.com
www.ursusnatura.wordpress.com
Gaudeix d’ una ruta pel parc de la Serralada
Litoral gaudint de la natura en el seu màxim
esplendor!
Cadascuna de les rutes de serralada Litoral
abarca un tema específic. Hi ha rutes que
mostren natura viva, rastres. Rutes per aprendre sobre els arbres, sobre els matolls, sobre
les plantes. Rutes que podem fer per veure
quina fauna viu en aquella zona. Rutes que
ens ensenya quines plantes podem tocar i
quines no, quins bolets podem tocar i quins
són verinosos... totes les rutes tenen la seva
peculiaritat, totes són interessants com saber
orientar-se i aprendre a construir una brúixola
per trobar el camí de tornada a casa!

RUTA ÍNDIA
Tel. 649 29 56 11
merceursus@gmail.com
www.ursusnatura.wordpress.com

• Cada ruta té una punt de trobada que es
parlarà amb l’escola i / o grup que la realitzi!
• Els busos poden arribar al començament de
totes les rutes. Els monitors d’ Ursus poden
quedar amb els conductors dels autocars per
arribar al punt de trobada.

En aquesta ruta, farem una descripció completa de com vivien els indis, com caçaven,
menjaven, com es movien i posant atenció en
l’orientació (com es guiaven per no perdre’s).
Hi farem alguna parada per a fer preguntes i
alguna activitat, i al final de la ruta farem un
taller.
Ursus fa grups de 25-30 alumnes per monitor

Nivell: Adaptada a totes les edats dels nens
i nenes
Recorregut a peu (metres): Les rutes les
adaptem en durada i en recorregut.
Durada: Entre 1,30 h i 2,30 h.
Punt inici i final de la ruta: Punt de trobada
a concretar amb l’ escola i / o grup que la vol
fer
Dificultat: Fàcil. Cap problema per tothom!
Adaptable a cada grup de nens i nenes per
edats.
Transport: Escoles amb bus. Grups i particulars pel seu compte!
Preu: Escoles: 4,50 € per nen/na (Mestres i
/o acompanyants entrada gratuïta)
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CABRILS
RUTA PREHISTÒRICA
Tel. 649 29 56 11
merceursus@gmail.com
www.ursusnatura.wordpress.com

En aquesta ruta passarem per diferents
indrets amb restes prehistòriques, tòtems i
demés restes que ens ensenyaran una mica
d’història dins la natura del bosc.
Hi farem alguna parada per a fer preguntes i
alguna activitat, i al final de la ruta farem un
taller.
Ursus fa grups de 25-30 alumnes per monitor

Nivell: Adaptada a totes les edats dels nens
i nenes
Recorregut a peu (metres): Les rutes les
adaptem en durada i en recorregut.
Durada: Entre 1,30 h i 2,30 h.
Punt inici i final de la ruta: Punt de trobada a
concretar amb l’ escola i / o grup que la vol fer
Dificultat: Fàcil. Cap problema per tothom!
Adaptable a cada grup de nens i nenes per
edats.
Transport: Escoles amb bus. Grups i particulars pel seu compte!
Preu: Escoles: 4,50 € per nen/na ( Mestres i
/o acompanyants entrada gratuïta)
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CALDES D’ESTRAC
RUTA LITERÀRIA. CALDES D’ESTRAC:
PERLA DE POETES
Tel. 93 791 35 93
parrafs@fundaciopalau.cat
www.fundaciopalau.cat

A través d’una visita guiada per Caldes d’Estrac,
els participants descobriran els espais
compartits per Josep Palau i Fabre, Jacint
Verdaguer, Apel·les Mestres i Joan Maragall i
sentiran les diferents veus d’aquestes quatre
personalitats unides per una mateixa vocació:
la de poeta.

Nivell: A partir de Segon cicle Secundària
Recorregut a peu (metres): 1 km
Durada: 2 hores
Punt inici i final de la ruta: Fundació Palau
Dificultat: Fàcil
Transport: A peu
Preu: 180 € per grup (màxim 25 persones)

155

CALELLA
RUTA DEL CORB MARÍ
Tel. 93 766 30 30
Aj035.mediambient@calella.cat
www.calellabarcelona.com

Sortim cap al pont de fusta de la Roca Grossa
fins a Les Torretes. Baixant de les Torretes
anem cap al tennis pel torrent de les basses.
Continuem pel Vall d’en Guli i baixem pel torrent del mateix nom. Vora mar cal destacar
la vegetació mediterrània formada per santolines, gazànies i tamarius. Des del mirador
de les roques es poden observar els corbs
marins assecant-se a les roques i gavines. Al
voltant de la talaia de les Torretes trobarem
un mosaic de brolla silícica i pinedes amb
estepes borreres, caps d’ase, ginestes i pins
pinyers i ocells com el tallarol capnegre, rupits
o merles

Recorregut a peu (metres): 3 km
Durada: 1,30 hores
Punt inici i final de la ruta: Punt inici: Pont de
fusta de la Riera de Capaspre
Dificultat: Mitja-Baixa
Preu: Gratuïta
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CANET DE MAR
RUTA MODERNISTA
Tel. 93 795 46 15
canet.canetmuseu@canetdemar.cat
www.casamuseu.canetdemar.org

Consisteix en una passejada exterior comentada, pel centre històric modernista de Canet
de Mar. S’inicia vora el mar, al final de la riera
de Sant Domènec amb el comentari d’algunes
cases de navegants, d’indians i de les cases
construïdes per arquitectes modernistes com
Lluís Domènech i Montaner, Pere Domènech i
Roura i Francesc Fargas. La ruta acaba amb la
visita exterior i interior de la Casa Museu.

Nivell: Adaptada a tots els nivells
Recorregut a peu (metres): 500 metres
Durada: Entre 1 hora i mitja i dues hores
Punt inici i final de la ruta: Casa Museu Lluís
Domènech i Montaner
Dificultat: Baixa
Transport: A peu
Preu: 2 € per alumne, professors gratuïts

RUTA DELS INDIANS (“AMERICANOS”)
I CEMENTIRI
Tel. 93 795 46 15
canet.canetmuseu@canetdemar.cat
www.casamuseu.canetdemar.org

Nivell: Adaptada a tots els nivells
Recorregut a peu (metres): Uns 2 km i un
recorregut amb desnivells importants
Durada: Unes dues hores
Punt inici i final de la ruta: Aquesta ruta
s’inicia al centre històric, puja fins el
cementiri, i finalitza a Vil·la Flora.
Dificultat: Mitja
Transport: A peu
Preu: 2€ per alumne, professors gratuïts

Al centre històric de Canet de Mar hi ha moltes
cases construïdes per indians , persones que
havien fet fortuna a Amèrica. Arran de mar és
on es concentren aquestes cases indianes -o
“americanos” com se’ls coneix a Canet- com
les de Can Font, Higini Negra, Can Busquets i
la botiga La Moderna. Un cop al cementiri es
comenten els nombrosos monuments funeraris i panteons de caire modernista. La ruta es
perllonga fins a la Vil·la Flora, excel·lent exemple de Modernisme tardà d’estil Sezession, i
el Pla de les Fonts, un dels millors exemples
de l’última etapa del Modernisme, ambdós espais projectats per l’arquitecte Eduard Ferrés
i Puig.
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CANET DE MAR
EL MODERNISME INDUSTRIAL I EL
PATRIMONI RELIGIÓS
Tel. 93 795 46 15
canet.canetmuseu@canetdemar.cat
www.casamuseu.canetdemar.org

És una passejada històrica per Canet. Des
de les primeres fabriques de finals de segles
XVIII fins als primers tallers industrials en cases particulars i les grans fabriques del segle
XX. Un Canet en plena revolució industrial que
labora però que no s’oblida d’orar: a l’església
parroquial i la catedral del Maresme: el Santuari de la Misericòrdia. Es visita la Fàbrica
Floris-Escola de Teixits, el carrer Ample, el carrer de la Font (les antigues escoles, l’ateneu
obrer), l’església parroquial, la plaça Colomer
(l’Odèon), el carrer Mora, la riera del Pinar (la
fàbrica Jover), el passeig de la Misericòrdia
(la fàbrica Carbonell) i el Santuari de la Misericòrdia.

Nivell: Adaptada a tots els nivells
Recorregut a peu (metres):1,5 km i un
recorregut amb desnivells importants
Durada: Unes dues hores
Punt inici i final de la ruta: La ruta comença
davant de la Casa museu Lluís Domènech
i Montaner i acaba al Santuari de la
Misericòrdia.
Dificultat: Mitja
Transport: A peu
Preu: 2 € per alumne, professors gratuïts
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MALGRAT DE MAR
MALGRAT A PEU
Tel. 93 765 56 42
info@turismemalgrat.com

Nivell: Educació Primària, Educació
Secundària i Batxillerat
Durada 1,30 h
Dificultat: Baixa
Transport: No
Preu: A consultar
Recorregut per la Història de Malgrat de Mar
a partir d’un passeig pels edificis i racons més
emblemàtics del municipi. Des dels ibers fins
a l’actualitat, coneixereu com vivien i com era
l’economia de tots els malgratencs que han
existit.
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EL MASNOU
ITINERARI PATRIMONIAL “EL MASNOU,
TERRA DE MAR”
Tel. 93 557 18 30
museu@elmasnou.cat
www.elmasnou.cat/museunautica

Nivell: Educació Primària (cicle mitjà i
superior), Educació Secundària i Batxillerat
Durada: 1 hora i 30 min
Nombre d’alumnes per sessió:
30 alumnes
Preu: Preu públic per a centres 46 €

JOC DE PISTES “EL MASNOU,
TERRA DE MAR
Tel. 93 557 18 30
museu@elmasnou.cat
www.elmasnou.cat/museunautica

Nivell: Educació Primària (cicle superior),
Educació Secundària i Batxillerat
Durada: 1 hora i 30 min
Nombre d’alumnes per sessió:
30 alumnes
Preu: Preu públic per a centres 70 €

Itinerari per conèixer el patrimoni i la història
del Masnou. En aquest itinerari, els escolars
descobriran edificis modernistes, una casa
d’indians molt singular, llegendes, així com
un munt de vivències que han configurat el
Masnou modern. Coneixeran la relació del
Masnou amb la terra i amb el mar, amb la
producció vinícola i el comerç marítim, i com
aquesta relació encara està present avui en
dia al municipi. L’itinerari compta amb un
plànol del recorregut i una app gratuïta. Més
informació: www.elmasnouterrademar.cat

Consisteix en una cursa per equips on els
escolars hauran de superar una sèrie de proves relacionades amb el patrimoni local. Les
pistes es troben escampades per tota la població i cada equip necessitarà un mòbil i un
compte d’Instagram per capturar el repte que
es proposa. La velocitat i la quantitat d’amics
que cliquin a “m’agrada” seran clau per obtenir
la victòria. Esteu preparats per al repte?. Els
equips hauran d’anar acompanyats d’un adult
o comptar amb l’autorització dels pares.
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MATARÓ
RUTA GUIADA: RUTA A LA CARTA
Tel. 93 741 29 30
educacultura@ajmataro.cat
www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/activitatseducacio/activitats.html
Recorreguts temàtics pel centre històric com
“El barroc a Mataró”, “Mataró en el segle XVI”,
“El neoclàssic a Mataró”, etc. També hi ha l’opció de modificar altres rutes i visites, és a dir,
s’adapta l’itinerari, la durada, el punt de trobada i els espais i edificis segons les necessitats del grup.

Nivell: Educació Primària, Educació
Secundària i Batxillerat
Durada A concretar
Punt inici i final de la ruta: a concretar
Dificultat: Baixa
Transport: A peu
Preu: Gratuït

RUTA GUIADA: DESCOBERTA DE LA
MURALLA DE MATARÓ
Tel. 93 741 29 30
educacultura@ajmataro.cat
www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/activitatseducacio/activitats.html

Nivell: Educació Primària, Educació
Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles
Formatius
Durada: 1,30 h
Punt inici i final de la ruta: Muralla dels
Genovesos plaça de Pere Màrtir Viada
Dificultat: Baixa
Transport: A peu
Preu: Gratuït

RUTA GUIADA: ARQUEOLOGIA I CIUTAT.
D’ILURO A MATARÓ
Tel. 93 741 29 30
educacultura@ajmataro.cat
www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/activitatseducacio/activitats.html
Ruta pels diferents indrets d’Iluro excavats o
en procés d’excavació; és un recorregut pel
centre històric de la ciutat per descobrir els jaciments arqueològics dels principals edificis i
espais de la ciutat romana.

Nivell: Educació Primària, Educació
Secundària Obligatòria
Durada: 1 hora
Punt inici i final de la ruta: Museu de Mataró
(El Carreró, 17)
Dificultat: Baixa
Transport: A peu
Preu: Gratuït

Plantegem un recorregut per descobrir l’obra
pública més important de l’època moderna
(s.XVI-XVIII) de Mataró: la muralla. Amb l’ajuda d’un plànol ens aproparem als trams conservats de la muralla per reflexionar sobre diversos aspectes: la preservació del patrimoni,
l’evolució de la ciutat, els sistemes de defensa,
la pirateria, els oficis o el sistema constructiu.
Descobrirem com vivien els habitants de Mataró dins i fora la muralla. L’itinerari pel centre
històric de la ciutat ens permetrà conèixer les
condicions que portaren Mataró a esdevenir
una vila emmurallada en el segle XVI a més
de reflexionar sobre el patrimoni fortificat de
Mataró, el tancament d’una vila i la creació
d’una nova estructura urbana, en un format de
joc de pistes.
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MATARÓ
RUTA GUIADA: RUTA PUIG I CADAFALCH
Tel. 93 741 29 30
educacultura@ajmataro.cat
www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/activitatseducacio/activitats.html

VAPORS, FÀBRIQUES I COOPERATIVES DEL
MATARÓ INDUSTRIAL
Tel. 93 758 26 98
turisme@ajmataro.cat
www.mataro.cat

Recorregut per les principals obres modernistes que l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch va
realitzar a la seva ciutat natal; entre d’altres,
es visita el Saló de Sessions de l’Ajuntament,
la casa natal, la botiga La Confianza, el mercat
d’El Rengle, la casa Parera, la Beneficència o
la Casa Coll i Regàs. De manera opcional, també es pot visitar la Nau Gaudí, un dels primers
projectes arquitectònics industrials de l’arquitecte Antoni Gaudí.

Ruta guiada per conèixer el ric patrimoni històric de la ciutat de Mataró: vapors, fàbriques
i cooperatives, i també els protagonistes que
van fer possible la gran transformació econòmica, social i urbanística de la ciutat durant
els segles XIX i XX. Visitant algunes de les
fàbriques emblemàtiques com la Cooperativa l’Obrera Mataronesa, coneixerem els processos d’elaboració del gènere de punt a can
Marfà i el moviment obrer i el cooperativisme
de començament del segle XX al Cafè de Mar.

Nivell: Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius
Durada: 1,30 h
Punt inici i final de la ruta: Ajuntament de
Mataró
Dificultat: Baixa

RUTA DEL MAR
Tel. 93 758 26 98
turisme@ajmataro.cat
www.mataro.cat
La ruta del mar permet descobrir en una pinzellada la vinculació de Mataró amb el mar: la
seva història marítima i naviliera, l’entorn natural de la costa, les transformacions i modernitzacions del litoral i també els personatges
històrics de la ciutat relacionats amb el mar.
És una ruta plena d’anècdotes inesperades
i de dades sorprenents que descobrireu tot
passejant a al fresca al costa del mar, protagonista d’aquest recorregut per la història.

Nivell: Primària cicle Superior i Secundària
Durada: 2 hores
Punt inici i final de la ruta: Nau Gaudí. Carrer
de la Cooperativa, 47
Dificultat: Baixa
Transport: A peu
Preu: A consultar

Nivell: Primària cicle Superior i Secundària
Durada: 2 hores
Punt inici i final de la ruta: Inici: Ermita de
Sant simó (Ctra. Nacional-II davant de la
plaça de Sant simó).
Final: Port de Mataró.
Dificultat: Baixa
Transport: A peu
Preu: A consultar
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MATARÓ
PASSEJADA PELS TEATRES DE MATARÓ AL
SEGLE XIX
Ajuntament de Mataró
Oficina de Turisme de Mataró
La Riera, 48
Tel. 93 758 26 98
turisme@ajmataro.cat
www.visitmataro.cat

Itinerari urbà que ens transporta als llocs
on hi havia hagut teatres com el Principal,
l’Euterpe, el Talia, el Prado, la Constància o
als dels casinos com el Fènix o el Centre
Catòlic. La passejada reviu l’ambient cultural del Mataró del segle XIX: els autors,
les obres i els actors del Romanticisme i la
Renaixença.

Dies: consulteu l’entitat organitzadora
(excepte juliol i agost).
Nivell: Secundària, Batxillerat i Cicles
Formatius
Preu: consulteu l’entitat organitzadora
Per a més informació i reserves:
Grup d’Història del Casal
A/e: info@ghcmataro.org
Tel. (+34) 93 798 94 75
Organització: Grup d’Història del Casal

163

MATARÓ
RUTA PEL PATRIMONI COOPERATIU
Ajuntament de Mataró
Oficina de Turisme de Mataró
La Riera, 48
Tel. 93 758 26 98
turisme@ajmataro.cat
www.visitmataro.cat

Mataró és una ciutat capdavantera en el cooperativisme. Des del 1864, any de la creació
de La Obrera Mataronense, gaudeix d’un patrimoni ric en edificis que han configurat el tarannà industrial i el lleure de moltes famílies.
La ruta es centra en moltes de les construccions que formen el patrimoni de la Unió de
Cooperadors.

Dies: prèvia concertació per al públic en
general, entitats i centres educatius
Nivell: Secundària, Batxillerat i Cicles
Formatius.
Preu: Activitat gratuïta
Per a més informació i reserves:
Fundació Unió de Cooperadors de Mataró.
infocooperadorsdemataro.coop /
www.cooperadorsdemataro.coop
Organització: Fundació Unió de Cooperadors
de Mataró

DESCOBRIM MATA I LES CINC SÈNIES
Ajuntament de Mataró
Oficina de Turisme de Mataró
La Riera, 48
Tel. 93 758 26 98
turisme@ajmataro.cat
www.visitmataro.cat
Us proposem una caminada per descobrir els
veïnats de Mata i les Cinc Sènies de Mataró.
Les hortes, el castell de Mata, les ermites de
Sant Miquel i Sant Martí de Mata, els Suros
d’en Soler –l’última sureda de Mataró-, interpretant el territori, el paisatge, la seva història
i evolució.

Dia: amb concertació prèvia.
Nivell: Secundària, Batxillerat i cicles
formatius
Durada: de 2 a 4 hores, depenent del trajecte
realitzat i dels àmbits tractats a la sortida
Més informació: Natura, entitat de medi
ambient. Tel. 629 040 295
A/e: naturamaresme@gmail.com
Organització: Natura, entitat de medi
ambient.
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MATARÓ
MATARÓ DES DEL MAR: RUTES GUIADES
AMB BARCA
Ajuntament de Mataró
Oficina de Turisme de Mataró
La Riera, 48
Tel. 93 758 26 98
turisme@ajmataro.cat
www.visitmataro.cat

Veniu a descobrir Mataró des del mar. Tot navegant podreu conèixer les característiques
de l’entorn natural, del fons marí, contemplar
les transformacions de la costa i, si és l’època
adequada, observar les aus marines del nostre litoral. Si preferiu navegar de nit, podreu
gaudir observant el cel des del mar i les sorpreses que ens depara, així com escoltar històries mitològiques de la mà d’un astrònom.
També us oferim propostes per als més menuts, activitats pedagògiques per a escolars
adaptades als diferents nivells educatius.

Dies i hores: amb concertació prèvia
Preu: consulteu l’empresa organitzadora
Punt de trobada: Blaumar. Port de Mataró
Més informació: A/e: blaumar@blaumar.cat
Tel. (+34) 93 790 45 22 - 639 119 093
www.blaumar.cat
Organització: Blaumar Bivalvia

RUTA AMB BICICLETA ELÈCTRICA PER LA
MATARÓ HISTÒRICA
Ajuntament de Mataró
Oficina de Turisme de Mataró
La Riera, 48
Tel. 93 758 26 98
turisme@ajmataro.cat
www.visitmataro.cat

Lloga una Bicikleta elèctrica molt econòmica i coneix de forma agradable i divertida el
patrimoni històric de Mataró, fent una pedalada amb Bicikleta elèctrica fàcil i saludable,
mesurant el teu esforç, seguint un recorregut
pel centre i visitant els seus punts més significatius. També fes servir la Bicikleta, ecològica
i sostenible, en els teus desplaçaments habituals per Mataró creant les teves rutes. Possibilitat de fer la ruta amb audioguia.
Dia i hora: Tots els dissabtes al matí a les 10
h. Altres dies o grups consultar amb l’entitat
organitzadora
Inscripció: cal inscripció prèvia
Preu: consulteu l’entitat organitzadora
Més informació: Tel. 609 058 068
info@bicikletes.cat
www.bicikletes.cat
Organitza: Bicikletes.cat
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MATARÓ
VISITA GUIADA A LES INSTAL·LACIONS DEL
TECNOCAMPUS
Oficina de Turisme de Mataró
La Riera, 48
Mataró
Tel. 93 758 26 98
turisme@ajmataro.cat
www.visitmataro.cat

Visita guiada al parc científic i de la innovació TecnoCampus que us permetrà conèixer
entre d’altres, les instal·lacions universitàries,
la incubadora d’empreses i el centre de congressos.

Dies i hora: amb concertació prèvia per a
grups
Preu: gratuït
Inscripció: cal realitzar inscripció prèvia a
l’Oficina de Turisme de Mataró.
La Riera, 48. Tel. 93 758 26 98
turisme@ajmataro.cat
Organització: TecnoCampus MataróMaresme
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MATARÓ
RUTA PATRIMONIAL
Ajuntament de Mataró
Oficina de Turisme de Mataró
La Riera, 48
Tel. 93 758 26 98
turisme@ajmataro.cat
www.visitmataro.cat

Rutes audioguiades
Mataró és una ciutat plena d’història i rica en
patrimoni. El recorregut de la ruta audioguiada us permetrà descobrir al vostre aire i en
cinc idiomes (català, castellà, anglès, francès
i rus) l’empremta dels romans, les restes de
les muralles, l’encant especial dels carrers i
de les places barroques, els edificis neoclàssics i l’arquitectura moder¬nista de Puig i
Cadafalch, així com la primera obra d’Antoni
Gaudí: la nau de blanqueig de cotó coneguda
com la Nau Gaudí.

Dies i hores: en el mateix horari que
l’Oficina de Turisme
Preu: Activitat gratuïta
Nivell: Secundària, Batxillerat i Cicles
Formatius
Punt de lliurament de les audioguies:
Oficina de Turisme de Mataró. La Riera, 48.

RUTA COMERCIAL
Ajuntament de Mataró
Oficina de Turisme de Mataró
La Riera, 48
Tel. 93 758 26 98
turisme@ajmataro.cat
www.visitmataro.cat

El recorregut que us proposem us permetrà
descobrir la història comercial de la ciutat,
l’origen dels mercats, la importància del comerç marítim i els establiments més emblemàtics o centenaris. Us con-videm a passejar pels carrers més dinàmics, a gaudir dels
aparadors, del tracte comercial i del color dels
mercats del centre.
Mataró té una gran oferta, amb un comerç
marcadament mediterrani, pròxim, de qualitat, professional i modern que us convidem a
conèixer.

Dies i hores: en el mateix horari que
l’Oficina de Turisme
Preu: Activitat gratuïta
Nivell: Secundària, Batxillerat i Cicles
Formatius
Punt de lliurament de les audioguies:
Oficina de Turisme de Mataró. La Riera, 48.
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PINEDA DE MAR
SARA LLORENS AMB TOTS ELS SENTITS
Tel. 645 98 89 85
hola@assumptamercader.cat
www.assumptamercader.cat

Nivell: Joves a partir de primer d’ESO
Durada: Durada 2 hores aprox.
Punt inici i final de la ruta: A concretar
Dificultat: Recorregut a peu Passejada pel
centre de Pineda de Mar.
Preu: A concretar
Proposem fer una passejada per Pineda de
Mar tot aturant-nos en diferents llocs que van
tenir especial importància en la vida de Sara
Llorens. En les parades explicarem detalls de
la seva vida i de la seva obra. A més a més
confeccionarem una llibreta que anirem omplint amb detalls recollits d’aquí i d’allà i que
ens permetrà endinsar-nos en la seva època i,
en acabar la visita, tenir un record simbòlic de
l’obra de Sara Llorens.
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PREMIÀ DE DALT
MUSEU DE PREMIÀ DE DALT
C/ Riera de Sant Pere, 88 (Can Figueres)
Premià de Dalt
Tel. 93 693 15 74 ext 1400
prmd.museu@premiadedalt.cat

Nivell: Primària, Secundària i Batxillerat
Recorregut a peu: 3 Km
Durada: 120’
Punt inici i final de la ruta:
Museu de Premià de Dalt – Plaça de la Vila
s/n (Antic Ajuntament)
Dificultat: Baixa
Preu: A consultar
L’itinerari recorre un part important de l’arquitectura de l’aigua: mina, safareig, bassa, font,
sínia, s’endinsa en la part obaga de la muntanya per resseguir una canonada del segle XIX
que alimentava diverses masies del municipi.
Travessa un parell d’aqüeductes per acabar a
l’antic escorxador. És possible continuar fins
el poblat ibèric de la Cadira del Bisbe per contemplar les magnifiques panoràmiques.
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SANT POL DE MAR
SANT POL HISTÒRIA I CURIOSITATS
Plaça de la Vila, 1
Sant Pol de Mar
Tel. 93 760 45 47
ofturisme@santpol.cat
www.santpol.cat
Horaris: De dilluns a divendres, de 9 a 14h

Nivell: Primària, Secundària i Batxillerat
Durada: Entre 45 min. i 1h 30min.
Nombre d’alumnes per sessió: Grups de fins
30 persones
Preu: Gratuït
Ruta per realizar de forma lliure.
Mitjançant els diferents tòtems i plaques turístiques instal·lats als carrers del nucli antic
de Sant Pol podreu conèixer la història del
municipi, el seu patrimoni i algunes anècdotes dels santpolencs, així com pujar a dalt de
la torre del campanar de Sant Jaume o visitar
l’Ermita de Sant Pau, dos edificis que ofereixen unes vistes espectaculars tant del poble
com de tota la costa maresmenca (per accedir a l’església i/o a l’ermita és necessari concertar visita prèviament).
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SANTA SUSANNA
RUTA GUIADA TORRES A LA VISTA!
Tel. 93 767 90 08
oi.turisme@stasusanna.org
www.stasusanna-barcelona.com

La costa de Catalunya va patir durant els
segles VI i XVIII nombrosos atacs dels pirates. Per vigilar el mar i avisar de l’arribada
d’aquests perills, la gent de Santa Susanna va
construir grans torres i va fortificar els seus
masos per poder protegir els seus habitants.
D’aquestes torres Santa Susanna encara en
conserva algunes, les vols conèixer?
És una activitat que fa un repàs de la història
moderna, on s’explica com es vivia, com es
relacionaven en societat, i on s’identifiquen
elements constructius de les torres de guaita.

Nivell: Primària, Secundària, Batxillerat i
Cicles Formatius
Durada: 1.30 hores
Punt inici i final de la ruta: Oficina de
Turisme de Santa Susanna o des del lloc on
es pacti amb l’escola
Dificultat: Baixa
Transport: A peu
Preu: 125 € fins a 25 alumnes, a partir de 25
alumnes 5 € per persona.

La visita es realitza a peu des de l’Oficina de
Turisme de Santa Susanna (o des del lloc on
es pacti amb l’escola) i es visiten les pintures
de l’Església, la Masia de Can Ratés i els seus
magnífics jardins.
(Màxim 50 alumnes per sessió, es poden fer
diverses sessions)
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SANTA SUSANNA
PIRATES A LA COSTA
(VISITA GUIADA + TALLER)
Tel. 93 767 90 08
oi.turisme@stasusanna.org
www.stasusanna-barcelona.com
La ruta guiada: “Torres a la vista”, es pot complementar amb la realització de diferents tallers adaptats als nivells curriculars de primària i fins a ESO, relacionats amb la temàtica de
la visita que es realitza, com per exemple un
taller de maquetes de torres de guaita, tot en
un indret privilegiat, la Masia de Can Ratés de
Santa Susanna.
(Màxim 50 alumnes per sessió, es poden fer
diverses sessions)

Nivell: Primària, Secundària, Batxillerat i
Cicles Formatius
Durada: 3 hores
Punt inici i final de la ruta: Oficina de turisme
de Santa Susanna o des del lloc on es pacti
amb l’escola
Dificultat: Baixa
Transport: A peu
Preu: 150 € per grup fins a 25 alumnes, a
partir de 25 alumnes 6 € per persona.
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SANTA SUSANNA
RUTA PATRIMONI CULTURAL DE
SANTA SUSANNA
Tel. 93 767 84 41
oi.turisme@stasusanna.org
www.stasusanna-barcelona.com
Ruta a realitzar per el municipi passant per
els principals punts patrimonials de Santa
Susanna, descobrint cada indret.

Durada: 2 hores aprox.
Punt inici i final de la ruta: Inici a l’oficina de
turisme de Santa Susanna i final al centre del
poble
Dificultat: Baixa
Transport: A peu
Preu: Gratuït
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VILASSAR DE DALT
RUTA PREHISTÒRICA
Tel. 93 750 74 88
turisme@vilassardedalt.cat
www.vilassarturisme.cat
La “Ruta prehistòrica de can Boquet” és
un atractiu recorregut pel passat megalític
d’aquest lloc de pas clau entre el vessant del
Maresme i el Vallès de la serralada Litoral.
Veurem testimonis de llocs d’hàbitat del neolític inicial, llocs d’enterrament de l’època calcolítica i un espectacular dolmen com el de la
Roca d’en Toni.

Nivell: Primària
Recorregut a peu: 2,10 Km
Durada:1 h.
Punt inici i final de la ruta: Dolmen Roca d’en
Toni
Dificultat: Baixa
Transport: En cotxe fins punt de sortida
Preu: 4,50 €
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VILASSAR DE MAR
ITINERARI PEL POBLE
Museu Enric Monjo (MEM)
Camí Ral, 30
Tel. 937 593 639
aliersm@vilassardemar.cat
www.vilassardemar.cat
Horaris : De dilluns a divendres de 8 a 14h
Els orígens històrics de Vilassar de Mar, la
creació del municipi. El S. XIX: Modernisme,
indians, capitans i pilots de la marina. El S. XX:
urbanisme i canvi d’activitats econòmiques.

Nivell: Tots els nivells educatius
Recorregut a peu (metres): 2.000 – 3.000 m
Durada: 2h
Punt inici i final de la ruta: Torre d’en Nadal Cementiri
Dificultat: Baixa
Transport: A peu
Preu: Gratuït
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Escoles
de Natura
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EL VIVER D’ARGENTONA
Argentona
Carretera de Vilassar, 6
Argentona
Tel. 609 61 33 36
sonia@fundaciosetba.org
www.fundaciosetba.org
Horaris:
De dilluns a divendres de 10 a 14 h
i de 15 a 18 h

El Viver, és una finca amb 21 hectàrees de
jardins on tenim un centre d’interpretació;
és un centre museístic, un nucli de memòria
col·lectiva que ocupa un dels pavellons de la
finca. I on es recull la història de la pagesia i el
conreu del maresme durant el segle XIX. La
finca és molt rica en flora, fauna i vegetació.

Activitats educatives relacionades amb la
natura, vegetació..., combinem una visita
guiada per la finca i l’acabem amb un taller
relacionat amb la visita.

Activitats
Ruralem!
Apropar l’alumnat al coneixement de la relació de l’home i
el medi natural, la seva diversitat i complexitat a partir de
l’observació directa i l’experiència personal. Que siguin ells els
que vagin construint aquest coneixement a partir de les seves
reflexions i de la pràctica, amb l’ajuda i les aportacions del grup.
Que desenvolupin la capacitat imaginativa i artística alhora que
aprenen a valorar la importància del medi i aprenguin a habitarlo, respectar-lo i millorar-lo.
L’activitat comença amb un joc introductori on els alumnes
hauran de relacionar diverses imatges amb l’entorn de El Viver.
Un cop s’hagi fet aquesta dinàmica de presentació es continuarà
amb la vista al Centre d’interpretació, un espai museístic que gira
al voltant de l’agricultura i la pagesia del Maresme, on s’exposen
diferents eines de conreu, fotografies i altres elements, ordenats
segons les diferents estacions de l’any i una breu visita a l’hort
del Viver. Un cop els alumnes es familiaritzin amb tots els
elements i materials del món rural a l’aula taller elaboraran una
composició plàstica sobre cartró amb materials diversos com
branques, sorra, roba de sac, pedres, llegums, fulles, etc.

Nivell: Educació Infantil
Durada: 90 minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: Mínim 20 alumnes
Preu: 6 € per alumne
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EL VIVER D’ARGENTONA
Argentona
Construïm un niu
Apropar l’alumnat al coneixement del l’entorn natural i la
seva diversitat i complexitat a partir de l’observació directa i
l’experiència personal. Que siguin ells els que vagin construint
aquest coneixement a partir de les seves reflexions i de la
pràctica, amb l’ajuda i les aportacions del grup. Que desenvolupin
la capacitat imaginativa i artística alhora que aprenen a valorar
la importància del medi i aprenguin a habitar-lo, respectar-lo i
millorar-lo.

Nivell: Educació Primària
Durada: 120-150 minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: Mínim 20 alumnes
Preu: 6 € per alumne

L’activitat comença amb un joc introductori on els alumnes hauran
de relacionar diverses imatges amb l’entorn de El Viver. Un cop
s’hagi fet aquesta dinàmica de presentació s’iniciarà una visita
guiada per l’entorn de El Viver, on a partir de l’observació directa,
el tacte i l’olfacte descobrirem la gran varietat de plantes i arbres
que poden haver-hi. Indagarem en com viuen aquests éssers vius,
què mengen, com es reprodueixen i com es relacionen entre ells.
Un cop ja sabem les plantes i els animals que viuen a El Viver,
passarem a l’acció! Construirem una caixa-niu per als ocells, ja
que hem vist que els ocells tenen com a casa un niu que ells
mateixos es fan.

Fem un herbari
Apropar l’alumnat al coneixement dels éssers vius, a la seva
diversitat, complexitat i estudi a partir de l’anàlis i la interpretació.
Això es farà a través de l’observació directa, la identificació
de variables, la descripció, la mesura i la comunicació dels
resultats, reflex de la metodologia científica emprada. Amb
aquesta activitat també es busca reforçar l’autonomia personal,
la capacitat de reflexió i el respecte pel medi que ens
envolta.

Nivell: Educació Primària
Durada: 120-150 minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: Mínim 20 alumnes
Preu: 6 € per alumne

L’activitat comença amb una visita dinamitzada a El Viver en la
que l’alumnat podrà observar, descriure i compara les diferents
espècies que conformen l’entorn natural. Les dades que
s’aniran acumulant es podran buidar en un dossier que l’alumne
portarà, de cara a tenir tota la informació necessària per a poder
realitzar, posteriorment, l’herbari. Aquest dossier es pot treballar
abans o durant la visita ja que és el moment en que rebran la
informació sobre les plantes recol·lectades.
Un cop realitzada la visita es farà el taller que consistirà en
la confecció d’un herbari amb unes plantes determinades
(prèviament seleccionades i ja assecades) que els alumnes
hauran de descobrir i triar.
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CAN PARCALA
Cabrera de Mar
Ctra. de Vilassar de Mar a Argentona,
km 4,4.
Cabrera de Mar
Tel. 93 790 47 48
canparcala@fundaciomaresme.cat
www.fundaciomaresme.cat/canparcala/
espaidaprenentatge/
Horaris:
De 9 a 14 h i de 16 a 19 h
Finca on s’hi desenvolupen activitats pedagògiques, apícoles, agrícoles, forestals i ramaderes i altres activitat de lleure. Gestionada per
un grup de persones treballadores de la Fundació CEO del Maresme. És un espai on no
tant sols s’aprèn sobre el món de les abelles,
i el medi ambient, sinó que pretén, a través
d’aquests, donar visibilitat i sensibilitzar sobre
el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual.

Disposem d’abellar pedagògic on realitzem tallers de descoberta i aprenentatge del món de
les abelles, un obrador on fem l’extracció de la
nostra pròpia mel, diferents ruscs i una gran
varietat de flora i vegetació mel·lífera. Tot això
en un entorn privilegiat amb més de 20 hectàrees de terreny, zona de pícnic, espai lúdic,
circuit de plantes aromàtiques, wc adaptats,
zona per cuinar amb brasa, pàrquing, zona coberta, horta ecològica...

Activitats
Aula apícola de Can Parcala
L’aula apícola de Can Parcala, és una experiència única
a tot Catalunya perquè ofereix un munt d’activitats al
voltant del món de les abelles, conduïdes per un equip
de persones de la Fundació el Maresme. És per això que
elles són protagonistes actives del desenvolupament de
les activitats. Els tallers de descoberta i d’aprenentatge de
l’apassionant món de les abelles, permeten a les escoles
tenir-hi un contacte directe, compartint, interactuant i
intercanviant vivències, fet que aporta una experiència
molt gratificant i enriquidora i una oportunitat per treballar
valors com: la igualtat, el respecte, la tolerància, el treball
en equip, la cooperació, i la solidaritat.

Nivell: Educació Infantil i
Primària prioritàriament. Els
continguts són adaptats a
cada edat. Les activitats estan
pensades perquè puguin
participar-hi persones amb
diversitat funcional.
Durada: De 3 a 4 h segons
els horaris de les escoles, en
horari de matí. També hi ha
possibilitat de quedar-se a la
finca fins a les 16h.
Nombre d’alumnes per sessió:
Mínim 15, màxim 60
Preu: 9,50 €/alumne.
Tot el dia (activitat al matí i a
la tarda de lleure fins a les 16
h) 12 € / alumne
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ESCOLA DE NATURA URSUS
Cabrils
Sortides de natura i tallers per escoles

C/ Avinguda Esportiva s/n
Cabrils
Tel. 649 29 56 11
merceursus@gmail.com
www.ursusnatura.wordpress.com
Horari:
De 9 a 13 h (hores a convenir)

Activitats
Taller Escolta, mira i toca
Taller carregat d’emocions, on
tots els nens i nenes descobreixen
autèntics tresors de la natura
(urpes, petjades, pèls, pells,
cranis, ous, nius i un llarg etc), on
el monitor els explica què és, com
ha arribat a les nostres mans,
quin ús els hi donem per després
poder fer preguntes i manipular
cadascuna de les peces que hem
ensenyat! Emocionant!

Nivell: Totes les edats
Durada: Els tallers tenen una durada d’entre 1 h i 2 h.
Depèn del grup.
Nombre d’alumnes per sessió: Ursus necessita 25
nens mínim per poder fer un taller. Podem fer el
mateix taller per dues classes, un total de 50 nens i
nenes. I també podem fer simultàniament, dos tallers
diferents, a dues aules diferents a la mateixa hora.
Preu: 4,50 - 5 € per nen/na depenent del taller i la
zona de desplaçament.

Taller de les abelles
Col·laboració amb un apicultor
professional que porta abelles
de veritat i explica la importància
d’aquests insectes per la nostra
natura i les nostres vides. Portarà
mel i cera i els nens en seran
partícips.

Nivell:Totes les edats
Durada: Els tallers tenen una durada d’entre 1 h i 2 h.
Depèn del grup, de la matèria a tractar.
Nombre d’alumnes per sessió: Ursus necessita 25
nens mínim per poder fer un taller.
Podem fer el mateix taller per dues classes,
un total de 50 nens i nenes. I també podem fer
simultàniament, dos tallers diferents, a dues aules
diferents a la mateixa hora.
Preu: 4,50 - 5 € per nen/na depenent del taller i la
zona de desplaçament.
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ESCOLA DE NATURA URSUS
Cabrils
Taller de la tardor
Taller on explicarem aquesta
significativa època de l’any, tot el
que trobem (arbres, animals...) i
l’època en general.

Nivell: Totes les edats
Durada: Els tallers tenen una durada d’entre 1 h i 2 h.
Depèn del grup, de la matèria a tractar.
Nombre d’alumnes per sessió: Ursus necessita 25 nens
mínim per poder fer un taller.
Podem fer el mateix taller per dues classes, un total de
50 nens i nenes. I també podem fer simultàniament,
dos tallers diferents, a dues aules diferents a la mateixa
hora.
Preu: 4,50 - 5 € per nen/na depenent del taller i la zona
de desplaçament.

El llop a les escoles
S’explicaran la veritable història
del llop, el veritable significat
d’aquest animal per a que tots
els nens i nenes entenguin
com és, com viu, què menja,
com es relaciona... tot un munt
d’anècdotes carregat de material
tant palpable com audiovisual
extret de la nostra Exposició
itinerant arrelada al projecte
“Udol de Llop en defensa del llop”.
Un taller inoblidable, a la llum de
la lluna i amb els udols del llop de
fons!

Nivell:Totes les edats
Durada: Els tallers tenen una durada d’entre 1 h i 2 h.
Depèn del grup, de la matèria a tractar.
Nombre d’alumnes per sessió: Ursus necessita 25 nens
mínim per poder fer un taller.
Podem fer el mateix taller per dues classes, un total de
50 nens i nenes. I també podem fer simultàniament,
dos tallers diferents, a dues aules diferents a la mateixa
hora.
Preu: 4,50 - 5 € per nen/na depenent del taller i la zona
de desplaçament.

Taller a la carta
Si tenim un taller, un animal,
una estació, un bosc o un parc
al costat de l’escola que ens
agradaria visitar i aprendre, saber
quins arbres, quins matolls hi
ha, quines plantes, etc... Ursus
adapta i prepara el taller o la
visita a aquest bosc o parc per
qualsevol escola.

Nivell: Totes les edats
Durada: Els tallers tenen una durada d’entre 1 h i 2 h.
Depèn del grup, de la matèria a tractar.
Nombre d’alumnes per sessió: Ursus necessita 25 nens
mínim per poder fer un taller.
Podem fer el mateix taller per dues classes, un total de
50 nens i nenes. I també podem fer simultàniament,
dos tallers diferents, a dues aules diferents a la mateixa
hora.
Preu: 4,50 - 5 € per nen/na depenent del taller i la zona
de desplaçament.
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ESCOLA DE NATURA DEL CORREDOR
Dosrius

Equip multidisciplinar d’educació per a la
sostenibilitat que treballa des del 1984 amb
seu a Ca l’Arenes (Dosrius).
L’ENC utilitza sempre una metodologia activa
amb uns continguts prioritzats en relació a la
sostenibilitat ambiental i el medi natural del
Maresme i el Vallès Oriental, basant-se en una
estratègia comunicativa en la que prevaleixen
el rigor, la proximitat i l’expressivitat de les
emocions, amb l’objectiu de formar valors
ambientals sòlids en les persones a partir de
l’observació, la sensibilitat, l’esperit crític i la
participació.
Membre fundador del Consell de Centres de
la Societat Catalana d’Educació Ambiental
(SCEA).

Ca l’Arenes. Bústia 112
Dosrius
Tel. 93 795 54 05
enc@pangea.org
www.enc.pangea.org

Comunicació i educació ambiental, Disseny i
execució de programes educatius, campanyes
informatives i de sensibilització i de materials
didàctics. Recerca naturalista.
Diferents nivells, edats i estratègies: treball
actiu de camp i a l’aula. Estades de descoberta
i recerca a Ca l’Arenes. Sortides de treball de
camp al Maresme i Vallès Oriental. Formació
del professorat, assessorament de centres.
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ESCOLA DE NATURA DEL CORREDOR
Dosrius

Activitats
Canvi contra Canvi
Nivell: Educació Primària (Cicle superior),
Secundària, Batxillerat
Durada: 1 h, mig matí o un matí sencer.
Nombre d’alumnes: 50 (xerrada), grup classe
(taller)
Preu: 132 €
Programa de xerrades i tallers als propis
centres escolars i sortides al bosc i a la
platja per investigar causes, efectes i
vulnerabilitats del canvi climàtic sobre
els ecosistemes, el territori i la població.

Tast de bosc
Sortides de treball de descoberta i
recerca del medi, amb molts temes
a escollir d’àmbit d’interpretació del
paisatge, botànic, faunístic, ecològic,
geològic, socioambiental i territorial. A
tots els hàbitats de la comarca.

Nivell: Educació Infantil, Primària, Secundària
obligatòria i superior, Universitària.
Durada: 1 matí o 1 dia sencer
Nombre màxim d’alumnes: Màxim 120.
Ràtio aproximada per educador: 18 alumnes
Preu: 180 € per educador-ENC

Sorra, Sal i Sol
Nivell: Cicle superior de Primària. 1er cicle d’ESO
Durada: xerrada: 90’.
Sortida: 90’. Combinables
Nombre d’alumnes per sessió: Aproximadament
20 per educador-ENC
Preu: Xerrada + Sortida= 228 €

Xerrada globalitzadora i sortida de camp
experimental a la platja per a investigar
l’hàbitat (factors ambientals), els seus
organismes (particularment les plantes
de les dunes) i els processos ecològics.
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ESCOLA DE NATURA DEL CORREDOR
Dosrius
Riu Tordera de dalt a baix
Treball de camp per a la comprensió del
riu com a ecosistema (dinàmica fluviar,
vegetació, fauna, impactes humans) al
llarg del curs, en 3 punts de treball.

Nivell: Cicles mitjà i superior de Primària,
Secundària i Batxillerat
Durada: 1 dia sencer
Nombre màxim: Màxim 55. Ràtio aproximada
per educador: 18 alumnes
Preu: 246 €

Territori a fons
Visita transdisciplinar a indrets concrets on la conjunció de visita i treball
amb elements naturals, culturals i patrimonials permet la comprensió global
del territori i la història. El món del fred
a Canyamars (Inversió tèrmica/Pou de
glaç/Ribera). La vall de la riera de Pineda (Diversitat geològica i ecosistèmica,
aqüeducte romà, forn de calç, molí). Les
Cinc Sènies de Mataró. I d’altres.

Nivell: Cicles mitjà i superior de Primària, 1r
cicle d’ES.
Durada: 1 matí o dia sencer
Nombre màxim: Màxim 120. Ràtio aproximada
per educador: 18 alumnes
Preu: 180 € (matí) o 246 € (dia sencer)

Suport a crèdits de síntesi
Organització, xerrada introductòria a
l’aula, sortida de camp i tallers d’aula a
l’entorn d’un tema central d’intervenció
ambiental a escollir (Impacte ambiental,
Aigua, Residus, Incendis forestals) en el
context de la pròpia població del centre
i de la comarca.

Nivell: Secundària
Durada: 1 setmana
Nombre d’alumnes: Ràtios: A les sortides, 1518 alumnes per educador-ENC. A l’aula, grup
classe per educador-ENC.
Preu: 180 € per educador-matí

Servei Comunitari
Accions d’intervenció d’aprenentatge
i servei a favor del medi natural i del
medi ambient. Als parcs de la Serralada
del Maresme. Coordinades amb la fase
preparatòria al centre.

Nivell: Secundària
Durada: 10 h, en 2 o 3 jornades de dissabte
matí
Nombre alumnes: En funció de l’organització
Preu: en conveni amb institucions
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ESCOLA DE NATURA DEL CORREDOR
Dosrius
Forma’t relaxadament
Passejades de descoberta d’espais i de
valors ambientals referents al territori,
fetes a mida.

Nivell: Col·lectius mixtes (famílies, AFAS,
professorat)
Durada: 1 matí (dissabte, festiu o laborable)
Nombre d’alumnes: Màxim 40 persones, de
totes les edats
Preu: 240 €

Visita al bosc de l’Arborètum de Cabrils
Nivell: Totes les edats
Durada: 1,5-4 h
Nombre d’alumnes per
sessió: Es fan grups que
entren alternativament per
fer la visita seguida!
Preu: 6,50-13 € per
alumne

L’Arborètum de Can Barba és un equipament municipal de l’Ajuntament de Cabrils gestionat per
l’Escola de Natura del Corredor. La visita permet descobrir i investigar el medi natural. També les
afectacions del canvi climàtic al bosc i en el territori. La casa té espais de tallers.
Activitats per Educació Infantil:
Les rondalles i els sentits. Activitat per treballar els sentits de l’olfacte, l’oïda, la vista i el tacte, a
partir de la narració de diferents rondalles on els protagonistes són els animals del bosc.
La passejada infantil. Passejada per anar descobrint els habitants de l’Arborètum mitjançant els
sentits i el joc com a fil conductor.
Activitats per Primària, Secundària, esplais i grups d’adults:
Passejada generalista (CI, CM, CS, ESO, Batxillerat i adults). Passejada pel bosc per obtenir una
visió global del medi, descobrint diversos elements d’interès lligats a la vegetació, la fauna, la
història i el clima.
Bosc a la tardor/bosc a la primavera (CI, CM, CS). Passejada pel bosc fent diverses parades
per observar els canvis i esdeveniments propis de l’estació: canvis meteorològics, arbres de
fulla caduca i perenne, ors i fruits, pol·linització i bolets, moviments migratoris dels ocells,
variacions en l’alimentació de la fauna.
Els ocells (CM, CS, ESO). Observació d’ocells en diversos ambients, audició i registre de cants,
descripció i dibuix de les espècies detectades, anàlisi de plomes i nius, etc.
Medi aquàtic (CI, CM, CS, ESO, Batx.). Coneixement dels animals invertebrats i vertebrats
que viuen a les basses de l’Arborètum: descripció i identificació dels diferents organismes
observació de les seves adaptacions.
Comparació de boscos (CM, CS, ESO i Batx.). Coneixement comparat ecosistemes
diferents, l’alzinar, la brolla la ribera: condicions ambientals, estructura, inventari d’espècies,
reconeixement i adaptacions ambientals.

185

VIVER MUNICIPAL
Mataró
És un Viver Municipal on realitzem producció
de planta de temporada i arbustiva per les
zones verdes de Mataró.
Zona interior d’hivernacles fred i calent i zona
exterior d’acopi i engreix de planta. Disposem
d’hort i jardí mostra.
• Serveis adaptats
• Font d’aigua potable
• Taules de pícnic

Via Sèrgia, s/n
Mataró
Tel. 647 99 00 78
aguitart@ajmataro.cat
www.mataro.cat
Horaris:
De 7.30 a 15 h

Activitats
Visita guiada al Viver Municipal
Visita a les instal·lacions del viver i a les diferents fases de
producció de planta.

Nivell: Primària i
Secundària
Durada: 2 hores
Nombre d’alumnes per
sessió: 50 (dividirem en 2
grups de 25)
Preu: Gratuït
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Visites a
explotacions
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GRANJA CAN GEL - VIU CAN GEL!
Canyamars - Dosrius
Can Gel és una granja de vaques lleteres en
actiu. Des de l’any 2014 ofereix un projecte
educatiu per escoles que apropa als alumnes
el dia a dia de la granja i el procés de producció de la llet.

Veïnat Rimblas, 1
Canyamars - Dosrius
Tel. 600 43 71 81
info@can-gel.com
www.can-gel.com

Disposem de tallers que han estat creats per
assolir els continguts d’una manera divertida
i entretinguda. Són tallers pràctics que tenen
com a base el joc, activitats, contes, recursos audiovisuals, etc. pensats i adaptats per
a cada cicle formatiu, des de P2 fins a cicles
universitaris.

Horari:
De 10 a 16 h

Plantegem la visita com un projecte educatiu
interdisciplinari, facilitant dossiers d’activitats
per les escoles. Sota el tema “La granja i els
seus derivats” proposem diferents exercicis
per fer a l’escola, tenint en compte les competències, les capacitats i l’objectiu curricular
de cada cicle.

• Visita a la granja + taller escollit.
• Audiovisual de presentació
• Interacció amb els animals (els alumnes
podran donar biberons a les vedelles més
petites, menjar a les vedelles joves, tocar a
les vaques adultes…)
• Mini-granja
• Zona de picnic i lleure
• Pàrquing per autocars
• Exclusivitat: No barregem dues o més escoles en una mateixa jornada
• Materials didàctics adaptats al Braille
• Possibilitat de fer una excursió per conèixer
l’entorn i visitar les vaques que pasturen
• Obsequi per a cada nen
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GRANJA CAN GEL - VIU CAN GEL!
Canyamars - Dosrius

Activitats

La Gelatina i el soroll misteriós
Conte narrat amb elements sonors, cançons i projecció de la
història en dibuixos (no animats).
És l’aventura que emprèn la vedella Gelatina per poder esbrinar
què o qui fa el soroll que sent cada matí i que tant l’amoïna. Al
llarg del camí coneix nous amics amb els cantarà i descobrirà
altres sons de la granja.

Nivell: Educació infantil
Durada: Taller + visita = 1
hora i 15 minuts
Nombre d’alumnes per
sessió: A partir de 20 fins
a 150 alumnes
Preu: 9 €

La vida d’una vaca de Can Gel
Conte narrat amb suport visual.
És la història de la vida de la vaca Gelatina, des de que neix fins
que es converteix en la vaca més productiva de Can Gel.
A través del conte coneixem les seves etapes vitals, les seves
peripècies a la granja i també els seus estats emocionals.
Aquest taller inclou un dossier d’activitats per treballar el projecte
“La granja i els seus derivats” de forma interdisciplinària, tenint
en compte les competències, capacitats i objectius propis de
cicle inicial.
També inclou un dossier d’activitats per treballar a l’escola
l’educació emocional a través del conte.

Nivell: Cicle inicial de
Primària
Durada: Taller + visita =
1,30 h
Nombre d’alumnes per
sessió: A partir de 25 fins
a 100 alumnes
Preu: 9 €

La Granja en 4D
Joc per descobrir la granja a través dels sentits
Podem sentir com és una granja de vaques sense sortir d’una
habitació? Posem a prova els postres sentits jugant a descobrir
què olorem, què sentim i què toquem de manera individual.
Aquest taller inclou un dossier d’activitats per treballar el projecte
“La granja i els seus derivats” de forma interdisciplinària, tenint
en compte les competències, capacitats i objectius propis de
cicle inicial.

Nivell: Cicle inicial de
Primària
Durada: Taller + visita =
1,30 h
Nombre d’alumnes per
sessió: A partir de 25 fins
a 100 alumnes
Preu: 9 €
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GRANJA CAN GEL - VIU CAN GEL!
Canyamars - Dosrius
Desxifra el codi reproductiu
Explicació i anàlisi del sistema reproductiu de la vaca i la seva
funcionalitat dins la societat.
En aquest taller es donen i es treballen continguts referents
a la reproducció i s’explica la importància que té la genètica
també en el món ramader.

Nivell: Cicle superior de
Primària i Secundària
Durada: Taller + visita =
1,30 h
Nombre d’alumnes per
sessió: A partir de 25 fins
a 100 alumnes
Preu: 9 €

La increïble fórmula del got de llet
Joc d’enigmes.
Ens podem beure un got de llet en 5 segons però realment cal
molt més temps i molts més elements per aconseguir que
arribi a la nostra nevera. Recull d’enigmes que anirem desvelant
durant la visita i que resoldrem al final, jugant al joc de la vaca.
Durant la visita farem l’activitat: transformem la llet.
Aquest taller inclou un dossier d’activitats per treballar el projecte
“La granja i els seus derivats” de forma interdisciplinària, tenint
en compte les competències, capacitats i objectius propis de
cicle mitjà.

Nivell: 3r, 4rt i 5è de
Primària
Durada: Taller + visita =
1,45 h
Nombre d’alumnes per
sessió: A partir de 25 fins
a 100 alumnes
Preu: 9 €

Els temps dels Gel
Anàlisi del món rural dins del marc històric de cada època.
Una mirada a la història a través de la família Gel, que des de
l’any 1522 fins a dia d’avui viu i treballa a les mateixes terres.
Descobrim la història des de la seva mateixa perspectiva
i evolució al llarg del temps, fent menció a esdeveniments
polítics, culturals i socials rellevants de cada època.

Nivell: Cicle superior de
Primària i Secundària
Durada: Taller + visita =
1,30 h
Nombre d’alumnes per
sessió: A partir de 25 fins
a 100 alumnes
Preu: 9 €

La granja - Anàlisi
Taller fets a mida per a cada grup o cicle.
Adaptem la visita i els seus continguts per tal de tractar en
profunditat els temes que més interessen a nivell curricular, en
cada cas.
Es treballen amb dades reals de producció, índex reproductius,
fórmules de nutrició, índex genètics, gestió de l’explotació,
benestar animal, etc.

Nivell: Batxillerat
Durada: Taller + visita =
1,30 h
Nombre d’alumnes per
sessió: A partir de 25 fins
a 100 alumnes
Preu: 9 €
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LA KLOSCA-CET
Mataró
Granja de gallines de producció d’ous ecològics. Centre Especial de Treball: la nostra
plantilla està formada en el seu 90% per persones amb discapacitat.

Carretera de Mata, km. 3,8
Tel. 93 755 15 02
granja@laklosca.cat
www.laklosca.cat.cat

• Accés limitat per autobusos, l’autobús es
queda a 500 m de la granja, en casos de mobilitat reduïda contactar amb la granja per tal
de posar-nos d’acord amb la recollida amb
furgoneta
• Lavabos
• Aigua

Horari:
Dimecres i divendres de 9.30 13.30 h

Activitats
Visita la Klosca
La granja La Klosca, realitza un taller d’educació ambiental, on es
pretén que l’alumnat, concretament els de secundària, aprengui,
mitjançant tècniques d’educació no formal , la complexitat de la
producció de productes ecològics i la importància de consumir
de forma responsable.
L’objectiu de la visita és que l’alumnat aprengui què és la
producció ecològica, concretament, la avícola, les seves
característiques i també conèixer un model de negoci inclusiu
per col·lectius amb risc d’exclusió social

Nivell: Últims cursos de
Primària i primers de
Secundària.
Cicle mitjà i superior de
Primària i Secundària
Durada: 2,30 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 25
Preu: 3 € per alumne
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CAN BALTASAR
Mataró
Visita guiada a pagès. Visita a Can Baltasar
Vine a descobrir els productes de proximitat
visitant una de les explotacions agràries de la
plana agrícola de les Cinc Sènies.

CAN REDEU
Mataró
Vine a descobrir els productes de proximitat
visitant una de les explotacions agràries de la
plana agrícola de les Cinc Sènies més propera
al centre urbà.

Visita guiada a pagès
Dies i hores:
Dimarts
Horari a convenir
Nivell: de Primària a cicles formatius
Durada: 1,5 h
Preu: Gratuït
Inscripció: Cal inscripció prèvia
al telèfon 676109 080
Punt de trobada:
Can Baltasar (Cinc Sènies)

Visita guiada a pagès
Dies i hores:
De dilluns a dijous
Horari a convenir
Nivell: de Primària a cicles formatius
Durada: 1 h
Preu: Gratuït
Inscripció: Cal inscripció prèvia
al telèfon 637 509 987
Punt de trobada:
Can Redeu (Cinc Sènies)
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CAN LLUCH
Mataró
Vine a descobrir els productes ecològics visitant una de les explotacions agràries més
propera. Als mercats de Mataró trobareu productes acabats de collir: fruites i verdures que
arriben a la parada amb tot el seu sabor i totes
les seves propietats perquè creixen al costat
de casa.

CAN PERA
Mataró
Vine a descobrir els productes Collits a casa
visitant una de les explotacions agràries més
propera. Als mercats de Mataró trobareu productes acabats de collir: fruites i verdures que
arriben a la parada amb tot el seu sabor i totes
les seves propietats perquè creixen al costat
de casa. Busca les parades Collits a casa.

Visita guiada a pagès
Dies i hores:
Dilluns i dimarts
Horari a convenir
Nivell: de Primària a cicles formatius
Durada: 1,5-2 h
Preu: 20 € (recol·lecció i tast de tomàquets
de juny a setembre)
Inscripció: Cal inscripció prèvia
al telèfon 644 978 802 o info@elbroquil.cat
Punt de trobada:
Can LLuch (Camí de les Cinc Sènies,71)

Visita guiada a pagès
Dies i hores:
Dilluns, dimarts i dimecres
Horari a convenir
Nivell: de Primària a cicles formatius
Durada: 1,5 h
Preu: Gratuït
Inscripció: Cal inscripció prèvia
al mail hortapera@telefonica.net
Punt de trobada:
Can Pera (Camí de les Cinc Sènies, 155)
Més informació:
www.mataro.cat/collitsacasa

193

CENTRE INTEGRAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DEL
MARESME // Mataró
El Centre Integral de Valorització de Residus
del Maresme és un centre pioner en el tractament dels residus municipals que no s’han
recollit selectivament, la fracció RESTA.
Té la virtut de reunir en una mateixa instal·
lació un amplíssim ventall de processos: separació i classificació mecànica de darrera
tecnologia; estabilització aeròbica o compostatge; digestió anaeròbica o metanització; valorització energètica o incineració dels
rebuigs; recuperació de voluminosos; i transferència de totes les fraccions de recollida
selectiva.
Tot això acompanyat per una aposta ferma
per la generació energètica renovable, que
complementa l’energia obtinguda en la metanització i la incineració amb la coberta
solar fotovoltaica més gran del Maresme i
l’aportació de calor a la xarxa municipal de
District Heating and Cooling coneguda com a
Tub Verd.

C/ de la Teixidora, 83
Mataró
Tel. 93 741 10 30
rgracia@cresidusmaresme.com
www.unvoltalsresidus.com
Horaris:
De dilluns a divendres,
excepte festius, de 9 a 17 h
Un dissabte al mes a les 10 h
El Consorci per al Tractament de Residus
Sòlids Urbans del Maresme, a través del seu
programa educatiu Un volt als Residus, porta a terme visites guiades a les instal·lacions
del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme i les complementa amb
la realització de tallers didàctics als centres
escolars.
Els tallers didàctics es realitzen prèviament
a la visita per tal de contextualitzar als participants i oferir-los alguns coneixements que
els permetin aprofitar al màxim la visita que
realitzaran posteriorment a les instal·lacions.
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CENTRE INTEGRAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DEL
MARESME // Mataró

Activitats

Visita guiada al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme
Visita guiada al Centre Integral de Valorització de Residus del
Maresme pensada per a donar a conèixer el tractament dels
residus municipals i reflexionar sobre el consum responsable
relacionat amb la generació de residus.
L’activitat consta d’un circuit de visites que recorre les
diferents àrees de procés del Centre i inclou diferents activitats
educatives al llarg del seu recorregut: vídeo introductori,
maqueta, aula ambiental, esfera verda, simulador 4D, etc. Cal
destacar que el simulador és una instal·lació singular i única
que per les seves característiques pròpies de parc temàtic
genera una experiència impactant entre els escolars.
La visita permet tres recorreguts: a tot el Centre, a la planta de
tractament de RESTA o a la Planta de Recuperació Energètica.

Nivell: Tots els públics
Durada: Entre 2h i 3h en
funció del públic a qui està
adreçat.
Nombre d’alumnes per
sessió: 45 alumnes (3
grups de 15) i mitja hora
més tard 45 alumnes més
(3 grups de 15)
Preu: Gratuït

Taller didàctic Na Llum i els residus *
El taller es proposa com activitat per a
realitzar al centre escolar prèviament
a la visita al Centre i està pensat per
conèixer de primera mà el concepte de
residu com a recurs i com es separen
els residus per poder-los reciclar.
Es tracta d’un taller manipulatiu en el
que els alumnes podran experimentar
amb diversos materials i exemplificar
com es separen els residus a la planta.

Nivell: Cicle Inicial i icle
mitjà de Primària.
Durada: 1,30 h
Nombre d’alumnes per
sessió: Un grup-classe
(25, 30 alumnes)
Preu: Gratuït

* (Activitat prèvia a la Visita guiada al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme)
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CENTRE INTEGRAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DEL
MARESME // Mataró
Taller didàctic “Amb Energia” *
El taller es proposa com activitat
per a realitzar al centre escolar
prèviament a la visita al Centre i
està pensat per tal que l’alumnat
conegui les diferents formes de
producció energètica del Centre
Integral de Valorització de Residus
del Maresme.
L’activitat treballa el concepte
d’energia, introdueix les diferents
fonts d’energia fent èmfasi en si
són o no renovables, tot destacant
la valorització dels residus i
contextualitzant el CIVRM.

Nivell: Cicle superior de
Primària i primer cicle
d’educació secundària
obligatòria.
Durada: 1 hora 30 min.
Nombre d’alumnes per
sessió: Un grup-classe
(25, 30 alumnes)
Preu: Gratuït

* (Activitat prèvia a la Visita guiada al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme)

Taller didàctic La ciutat Sostenible *

El taller es proposa com activitat per a realitzar al centre
escolar prèviament a la visita al Centre i està pensat per a
familiaritzar l’alumnat amb el concepte de gestió sostenible a
nivell municipal.

Nivell: Segon cicle
d’educació secundària
obligatòria, Batxillerat,
cicles formatius i escoles
d’adults.
Durada: 1 hora 30 min.
Nombre d’alumnes per
sessió: Un grup-classe
(25, 30 alumnes)
Preu: Gratuït

Es tracta d’un joc de taula grupal, en format de joc de rol, en el
que els alumnes, com si fossin membres del govern municipal,
hauran de prendre decisions que determinaran el futur del
municipi.
L’activitat introdueix i dóna valor al concepte de gestió
sostenible, tot recreant la complexitat de la gestió d’una ciutat
a partir de tres eixos vinculats amb el Centre: residus, energia
i aigua.
* (Activitat prèvia a la Visita guiada al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme)
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MURGÓ FORMATGES
Sant Iscle de Vallalta
Obrador làctic amb sala d’elaborar i càmeres
de maduració.
• Visites
• Tallers
• Cates personalitzades

C/ Escoles, 33
Sant Iscle de Vallalta
Tel. 617 697 672
info@murgoformatges.com
www.murgoformatges.com
Horari:
divendres tarda de 17h a 20h
Cap de setmana (matins un al mes)
A convenir

Activitats
Vols visitar una formatgeria?
Visitar l’obrador amb una explicació de com elaborem
formatges i un petit tast final.
Possibilitat de fer un taller de elaborar mató
(consultar dies i preus).

Nivell: a partir de 8 anys
Durada: 45 min.
Nombre d’alumnes per
sessió: 20-25 màxim
Preu: 3 € per alumne
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MELMELÀRIA
Tiana
Melmelària és un petit obrador d’elaboració
artesanal de melmelades, chutney i gelees
que funciona des del 2014.
• Espai interior cobert annex a l’obrador
• Hort amb fruites i verdures de temporada

C/ Sant Isidre 13B
Tiana
Tel. 654 106 465
melmelaria@gmail.com
http://www.facebook.com/melmelaria
Horari:
Matins tot l’any (cal concertar dia)

Activitats
Fes la teva melmelada de temporada
L’activitat consisteix a preparar una melmelada de temporada.
Fer una melmelada té implícit desenvolupar tota un sèrie de
competències: lingüístiques, matemàtiques, socials, culturals,
artístiques... que es barregen en la seva elaboració. I per
descomptat un concepte de temporalitat de fruites i verdures
que sembla hem oblidat.
En aquesta experiència sensorial tots els infants participen
activament, veuen i viuen com elaborar una conserva que
es podran endur a casa de record, i degustar amb les seves
famílies. Una part de la visita consistirà en anar a l’hort a
observar quin tipus de plantes hi ha, depenent de l’època de
l’any.

Nivell: Infantil i Primària
Durada: 3 hores
Nombre d’alumnes per
sessió: 12-14 alumnes
Preu: 7 € per alumne
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EL PETIT BANÉ
Vilassar de Mar
Horta variada de gairebé 3 hectàrees amb
molta varietat.
• Visites a grups
• Explicació de la història de l’entorn
• Agrobotiga de dijous a dissabte
• Tenim experiència en mercats ambulants,
fires, exposicions i jornades.

C/ Sant Vicenç, 34
Vilassar de Mar
Tel. 677 34 75 40
elpetitbane@gmail.com
www.elpetitbane.cat
Horari:
A consultar

Activitats
Anem a l’hort!
Visita els cultius, tast de verdures, liquats amb les nostres
verdures i fruita ecològica

Nivell: A partir de Primària
Durada: 1,30 h
Nombre d’alumnes per
sessió: 40 alumnes com a
màxim. Hi ha la possibilitat
de fer dos grups.
Preu: 3 € per alumne
(depèn si volen liquat o per
concretar)
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MERCAT DE FLOR I PLANTA ORNAMENTAL DE CATALUNYA
Vilassar de Mar
El Mercat de Flor i Planta Ornamental de
Catalunya és el principal mercat majorista de
comercialització de flor i planta ornamental
ubicat a Vilassar de Mar i que actua amb
la forma jurídica d’una Societat Agrària de
Transformació. Està integrada per més de
350 socis i més de 5.000 compradors, reunint
tot tipus d’empreses relacionades amb el món
de la floricultura i horticultura ornamental.

Av. Beniamino Farina, 135
Vilassar de Mar
Tel. 93 750 00 00
maricarmen@mercatflor.cat
www.mercatflor.cat
Horari:
De 9 a 13 h i de 15 a 17 h
(dilluns, dimecres i divendres)

Activitats
Visita el Mercat
Els dies de venda directa, el Mercat de Flor i Planta Ornamental
obre les seves portes per acollir la visita de grups i escoles,
interessats en conèixer el funcionament del Mercat i veure’l en
plena activitat.
En primer lloc, els ofereix la projecció d’un audiovisual en el
qual s’explica la història del Mercat i del sector de la floricultura
i horticultura ornamental, es comenta el sistema de venda i
alguns aspectes d’interès general sobre el seu funcionament.
A continuació, des d’unes passarel·les elevades, aquests grups
poden observar les transaccions que es fan a la venda directa,
on els productors i majoristes venen als floristes i professionals
del sector.
Per finalitzar la visita, el Mercat obsequia als seus visitants amb
una planta de temporada.
*L’horari de visites és de matins (a les 10.00 o a les 11.00 h). No
es permeten visites que no estiguin concertades prèviament.
En el cas de visites de persones amb mobilitat reduïda, es prega
notificar-ho prèviament per a facilitar-ne l’accés.

Nivell: Tots els cursos
Durada: entre 45 minuts
i1h
Nombre d’alumnes per
sessió: mínim de 8
Preu: 3 € a nens de 3 a
12 anys (inclou quadern
didàctic i obsequi d’una
planta de temporada) / 2 €
a la resta
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PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR,
PARC DE LA SERRALADA LITORAL
I PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
Els espais protegits no aturen la seva evolució, l’acompanyen. Són espais habitats i dinàmics, testimoni constant de les velles i noves
activitats de l’home, que han sabut i saben
mantenir l’equilibri entre la protecció d’un paisatge molt valorat per la societat, i el desenvolupament econòmic de la gent que els habita.
Aficionats a la natura o a la història, famílies,
solitaris o curiosos trobaran senders i camins
que els permetran la seva pròpia descoberta.
Tant si són llocs nous com si retornem als que
coneixem bé, sempre podrem trobar aquell indret on viure les sensacions que ens ofereix la
naturalesa que ens envolta. Una natura propera i a l’abast de tothom.

© Iconologics

Parc del Montnegre i el Corredor
Dòlmens neolítics, restes ibèriques i esglésies
medievals es reparteixen dins un paisatge vorejat de conreus, boscos i masies. Tot plegat
ens parla de petites històries privades i supervivència col·lectiva.
Parc de la Serralada Litoral
El clima suau i la seva situació de privilegi,
elevada entre el mar i les terres de l’interior,
ja eren conegudes en temps remots. Nombroses i riques construccions com ara dòlmens,
castells i masies han estat i en són testimonis
permanents

© Iñaki Relanzón

Parc de la Serralada de Marina
Malgrat la pressió humana, el parc conserva
la fauna i vegetació característics. El lleure i
l’educació formen la part més beneficiosa
d’un espai que ha sabut compatibilitzar la
natura amb el patrimoni històric a través dels
anys.
www.parcs.diba.cat

© Andoni Canela

202

PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR,
PARC DE LA SERRALADA LITORAL
I PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
Als parcs trobareu diferents equipaments
que us ajudaran a conèixer millor els seus
valors: http://parcs.diba.cat/
• Centres i punts d’informació
• Centres de documentació
• Oficines dels Parcs
• Museus i equipaments culturals
• Àrees aparcament
• Àrees d’esplai
• Àrees d’acampada
• Cases de colònies
• Servei de guies
• Educació ambiental
• Allotjaments
Podeu conèixer els espais naturals passejant
pels seus itineraris senyalitzats
http://view.gooltracking.com/dibaparcs/pages/filter/itineraris-7
Disposeu també d’una web de biodiversitat,
on podreu descobrir la biodiversitat de cada
parc, destacant les espècies més emblemàtiques de flora i fauna, així com dels seus hàbitats i de la seva geologia.
Així mateix, es mostra quines són les tasques que es duen a terme per conèixer l’estat
d’aquest patrimoni viu i dinàmic i per poder
protegir-lo i millorar-lo, per exemple, estudis,
seguiments, plans, projectes i accions de
conservació.
També podreu accedir de forma fàcil a través
de diverses dreceres a material divulgatiu
sobre aquest patrimoni; les notícies que van
sorgint; múltiples activitats lúdiques i educatives relacionades amb el món natural, i
diferents vies per participar en l’augment del
coneixement de la biodiversitat i en la seva
conservació.
http://parcs.diba.cat/web/conservacio-de-la-biodiversitat/inici
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àrees d’esbarjo
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ARENYS DE MAR
PARC LURDES
Riera del Bisbe Pol, 8
Tel. 93 795 99 00
www.arenysdemar.cat

És el parc urbà més gran que hi ha a Arenys
de Mar.
Espai verd on es veu la Cova de la Verge
que fa funcions de capella, on s’hi celebra la
Santa Missa i on s’hi desenvolupen concerts
musicals.
Altres serveis:
• Bar-restaurant
• Àmplies zones de jocs infantils, de zones
de descans i de passeig
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ARENYS DE MAR
PLATJA DE LA PICÒRDIA
– PLAÇA ONZE DE SETEMBRE
Riera del Bisbe Pol, 8
Tel. 93 795 99 00
mediambient@arenysdemar.cat
www.arenysdemar.cat

Al davant del nucli antic d’Arenys de Mar i a
tocar del Port d’Arenys hi ha la platja de la Picòrdia o primera platja, una de les tres platges principals de la vila. Conjuntament amb la
plaça Onze de Setembre (també plaça de les
Palmeres), conformen un dels espais públics
de lleure a l’aire lliure de referencia a Arenys
de Mar, i no només durant la temporada de
banys.
Així, podem gaudir tot l’any de diversos equipaments esportius, com les pistes de volei o
de futbol a la sorra de la platja de la Picòrdia,
o les cistelles de bàsquet a la plaça Onze de
Setembre. A la sorra de la Picòrdia també hi
trobarem dos grans elements de jocs infantils
per al gaudi dels més petits.
Gràcies al programa de recuperació ambiental i paisatgística de les platges d’Arenys de
Mar, en col·laboració amb les escoles de la
vila, la platja de la Picòrdia disposa de diverses zones amb taules de pícnic integrades
en zones arbrades en creixement, ideals per
fer-hi esmorzars, dinars i berenars col·lectius
però també per dur-hi a terme activitats educatives gràcies a la qualitat i la tranquil·litat de
l’entorn.
Aquest espai es troba a 5 minuts de l’estació
de tren de la xarxa de rodalies.
També disposa d’una extensa zona d’aparcament de pagament, integrada al Port d’Arenys.
S’hi pot accedir en autocar.
S’hi troben instal·lats lavabos dins el període
del 15 de juny al 15 de setembre.
A la platja de la Picòrdia i a la plaça Onze de
Setembre hi ha equipaments esportius, jocs
infantils, zones de pícnic, zones de descans,
zones de passeig, papereres i fonts d’aigua.
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ARENYS DE MAR
PLATJA DEL CAVAIÓ
Riera del Bisbe Pol, 8
Tel. 93 795 99 00
mediambient@arenysdemar.cat
www.arenysdemar.cat

A llevant del Port d’Arenys i a tocar del terme
de Canet de Mar hi ha la platja del Cavaió o
tercera platja, una de les tres platges principals de la vila. De fet, és la platja més gran del
terme, amb gairebé 1.000 metres de longitud i
una amplada mitjana d’uns 100 metres.
Com la Picòrdia, la platja del Cavaió és un dels
espais públics de lleure a l’aire lliure de referencia a Arenys de Mar, i no només durant la
temporada de banys. És un espai molt concorregut per gent que surt a caminar, a córrer i en
bicicleta entre els pobles d’Arenys de Mar i de
Canet de Mar.
Així, podem gaudir tot l’any de diversos equipaments esportius, com les pistes de volei o
de futbol a la part central de la platja, al rial de
la Serp. També hi ha un gran element de joc
infantil a l’entrada de la platja venint del Port.
Gràcies al programa de recuperació ambiental
i paisatgística de les platges d’Arenys de Mar,
en col·laboració amb les escoles de la vila, la
platja del Cavaió disposa de diverses zones
amb taules de pícnic integrades en zones arbrades en creixement, ideals per fer-hi esmorzars, dinars i berenars col·lectius però també
per dur-hi a terme activitats educatives gràcies a la qualitat i la tranquil·litat de l’entorn.
Aquest espai es troba a 20 minuts de l’estació
de tren de la xarxa de rodalies.
També disposa d’una extensa zona d’aparcament gratuït a la part posterior de la platja.
S’hi pot accedir en autocar.
S’hi troben instal·lats lavabos dins el període
del 15 de juny al 15 de setembre.
A la platja del Cavaió ha equipaments esportius, jocs infantils, zones de pícnic, zones de
descans, zones de passeig, papereres i fonts
d’aigua.
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CABRERA DE MAR
FONT PICANT
Camí de la Font Picant, s/n
Tel. 693 32 84 80
www.fontpicantcabrera.cat

Al parc de La Serralada Litoral, a les faldes del
Castell de Burriac, trobeu el nostre espai Font
Picant Cabrera en mig de la natura.
És un berenador amb lloguer de barbacoes
i/o taules, i un gran espai d’esbarjo per pasar
un fantàstic dia a la muntanya.
També posem a la vostra disposició activitats
lúdiques, escola de natura i festes de final de
curs.
• Lloguer de barbacoes i taules
• Zona de Pícnic per escoles
• Servei de restauració i bar
• Àrea d’esbarjo
• Zona d’ombra
• Activitats dirigides
• Esdeveniments (aniversaris, empreses, etc.)
• W.C. adaptat

PARC DE LA NOVA CANÇÓ CATALANA
Av. Burriac, s/n
www.gaudeixcabrera.cat/es/plaza-de-la-nova-canco-catalana/destino/502

Parc públic de gran superfície. Compta de
pista de futbol de ciment i pista de bàsquet,
com també d’una notable explanada i zones
verdes.
Hi ha nombrosos bancs repartits per tot el
parc i una zona de parc infantil delimitada per
una tanca.
Al parc s’hi pot practicar:
• Futbol
• Bàsquet
• Jocs a l’aire lliure
• Activitats de lleure
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CABRILS
ARBORÈTUM DE CABRILS
C/ Avinguda Esportiva, s/n
www.enc.pangea.org

És un equipament municipal amb una extensió de 3 hectàrees i compta amb un alzinar
mediterrani, basses i espais oberts, amb moltes espècies d’arbres pròpies de diferents
ecosistemes del país. Actualment està en
transició adaptativa al canvi climàtic. Hom
pot gaudir d’una visita guiada i de diverses activitats educatives.
Recinte tancat: Obert el primer cap de setmana de cada mes i qualsevol dia per a col·lectius. Cal cita prèvia.
La finca compta a més amb un espai obert:
l’era disposa de taules i bancs per a que els
assistents a les activitats puguin quedar-se
a dinar i jugar, descansar i córrer sense cap
mena de perill.
Actualment és gestionat per l’Escola de Natura del Corredor.
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CALELLA
PARC DALMAU
Av. del Parc, 7
Tel. 93 766 30 30
www.calellabarcelona.com/planifica/que-fer/
parc-dalmau-/

El Parc Dalmau, creat l’any 1928 (obra de Jeroni
Martorell), amb una extensió aproximada de
18,4 hectàrees, es un magnífic espai natural
amb jardins i boscos mediterranis de gran
riquesa, formats per pins pinyers i alzines. La
font dels Lleons i el pati de l’Ós formen part
de les tasques d’urbanització del bosc de
Can Pelayo, seguint el projecte de l’arquitecte
Jeroni Martorell.
El Parc Dalmau presenta dos tipus de
vegetació: a la part baixa enjardinada hi
abunden els plàtans, que amb les seves
denses capçades de fulla caduca ombregen
i refresquen l’estiu; a la part alta hi predomina
un bosc pròpiament mediterrani amb pins
pinyers, alzines i brolles. L’itinerari botànic
s’agafa passada la font dels Lleons, al
tram central del parc, i és una mostra de la
vegetació més natural. Hi creix un potencial
alzinar mediterrani amb aladerns, alzines,
arboç i romaní, i s’escolten les mallerengues.
Hi trobarem indrets per al repòs, el lleure i el
gaudir de la natura.
• W.C.
• Itinerari de natura senyalitzat
(ruta de l’esquirol)
• 2 àrees de joc infantils
• Refugi antiaeri de la Guerra Civil
Horari:
• D’abril a juny / setembre i octubre: Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h
• Juliol i agost: De dimarts a diumenge de 17
a 21 h
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CANET DE MAR
PARC DE LA MISERICÒRDIA
Via Carles Pasqual amb C/Àngel Planet
Tel. 93 794 08 98
www.canetdemar.cat

Aquest espai verd va ser creat el 1896 per
acompanyar el Santuari de la Misericòrdia.
En aquest espai destaca la combinació de
la natura i de l’arquitectura modernista. Així,
hi veiem, per exemple, plantes autòctones
de la Mediterrània al costat de l’edifici del
restaurant i de monuments dissenyats per
Josep Puig i Cadafalch. A més de les obres
artístiques, el parc és un lloc molt adequat per
anar-hi amb la família perquè té una zona de
jocs infantils.
• Àrea d’esbarjo
• Taules de pícnic
• Zona de jocs infantils
• Fonts
• Restauració
• Zona d’ombra
• Accessibilitat i aparcament per autocars

VIL·LA FLORA
Via Cannetum 6
Tel. 93 794 08 98
www.canetdemar.cat

Ramiro Busquets Codina, descendent d’un
americano que es va enriquir a Cuba, va
aixecar la seva torre i serveis en els terrenys
de can Busquets. Tot aquest espai va ser
projectat per Eduard Ferrés i Puig, arquitecte
que donava a les seves obres una influència
del modernisme vienès, anomenat Sezession.
De l’entorn de l’edifici cal destacar els
jardins que l’envolten, on se situen diverses
construccions auxiliars.
A l’entrada del recinte es troba la Masoveria
d’estil Noucentista.
• W.C.
• Taules de pícnic
• Fonts
• Zona d’ombra i aparcament per autocars
• Zona de jocs infantils
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CANET DE MAR
PARC SALAT-BUSQUETS
(PARC DEL TURÓ DRAC)
Via Carles Pasqual amb C/Àngel Planet
Tel. 93 794 08 98
www.canetdemar.cat

PLAÇA DE LA UNIVERSITAT
Plaça de La universitat
Tel. 93 794 08 98
www.canetdemar.cat

Espai Verd.
• Taules pícnic
• Zona de jocs infantils
• Zona d’ombra

PARC SANTINYÀ
c/ Josep Pla amb c/ Alcalde Fors
Tel. 93 794 08 98
www.canetdemar.cat
Aquest espai verd es troba a la part est del
poble i compta amb 35.673 m².
• Zona d’ombra

PLAÇA LLEDONERS
Plaça Lledoners, Canet
Tel. 93 794 08 98
www.canetdemar.cat

Espai d’oci i esbarjo situat al bell mig de Canet
de Mar.
• W.C.
• Àrea d’esbarjo
• Zona de jocs infantils
• Fonts
• Restauració
• Zona d’ombra
• Accessibilitat

L’espai consta d’una estructura multi joc per
a l’escalada amb graons de fusta i corda de
nusos, un gronxador doble amb seient pla,
una tirolina de 25 metres de recorregut i una
zona de joc amb cistella de bàsquet. És per a
nens i nenes a partir de 5 anys.
• Àrea d’esbarjo
• Zona de jocs infantils
• Zona d’ombra
• Accessibilitat
• Aparcament per autocars
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EL MASNOU
PARC VALLMORA
C/ del Torrent Vallmora amb
C/ de Montevideo
Tel. 93 557 16 00
www.elmasnou.cat

Recentment s’ha inaugurat la primera fase
d’aquest parc, amb dos àmbits diferenciats,
una zona boscosa situada a la part alta i una
segona zona de terrasses i talussos. Un cop
acabat, aquest parc tindrà una superfície de
50.000 m² i serà el parc més gran del Masnou.
Compta amb espècies autòctones de vegetació adaptades a les condicions de la zona
i amb un sistema de gestió autosuficient de
recollida d’aigua.
Disposa de 32 metres de desnivell entre el
punt més alt i el més baix del parc. Les diverses plataformes situades a diferents nivells en
permeten la utilització com a espais públics
lliures amb un sistema de recorreguts per a
vianants que garanteix accessos adaptats per
a persones amb mobilitat reduïda i que serveixen de suport per al passeig, l’esbarjo i la
pràctica esportiva.

© Ajuntament del Masnou

EL PARC DEL LLAC
C/ de Joan Carles I, s/n
Tel. 93 557 16 00
www.elmasnou.cat

El parc correspon al jardí de la Finca Bell
Resguard que Romà Fabra, marquès del
Masnou, va ordenar construir a les primeries
del segle passat com a espai d’esbarjo de
la seva residència. El jardí mostra elements
compositius propis del neoclàssic afrancesat
de final del segle XIX, on hi destaca el llac
central, que és el responsable del nom popular
del parc.

JARDINS DE LA NINFA DEL MASNOU
Ctra. N-II
Tel. 93 557 16 00
www.elmasnou.cat

Els jardins de la Nimfa, situats al costat de la
carretera N-II, formen part dels jardins més
emblemàtics del Masnou. Al centre dels
jardins es troba la Nimfa del Masnou, escultura
de l’artista Jordi Alumà que commemora
l’entrada al nou mil·lenni.
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EL MASNOU
JARDINS DE LLUÍS MILLET
Av. Cusí i Furtunet, 30
Tel. 93 557 16 00
www.elmasnou.cat

JARDINS DEL MIL·LENARI i CAL ROS DE
LES CABRES
C/ de Jaume I
Tel. 93 557 16 00 / www.elmasnou.cat

© Ajuntament del Masnou

Els jardins de Lluís Millet, dissenyats l’any
1975, es troben just al costat del parc temàtic
de Caramar. Cal destacar-ne l’estàtua de
mig cos del mestre Lluís Millet, envoltada de
garrofers, arbre que va ser molt conreat en
temps passats pels pagesos masnovins i que
a poc a poc ha sofert les conseqüències del
creixement urbà.

El patrimoni arqueològic que es va trobar al
jaciment de Cal Ros de les Cabres és un element molt important del patrimoni del poble
i permet incorporar el Masnou en qualsevol
proposta per conèixer l’època antiga. Actualment, aquest material es conserva al Museu
de Nàutica del Masnou i la casa és un esplai d’avis envoltada d’espais verds i parcs
infantils. Dins del jardí cal visitar la noguera
del mil·lenari (Juglans nigra), arbre catalogat
d’interès comarcal i local del Maresme i que
forma part del patrimoni natural del poble.

PARC TEMÀTIC CARAMAR
Av. Cusí i Furtunet, 21
Tel. 93 540 90 96
www.elmasnou.cat/entitats/trenet
Espai lúdic amb gran varietat d’espècies d’arbres i plantes de diversos indrets.
Al mateix parc, es recomana visitar el circuit
del tren de sis polzades, conegut com el trenet, i gaudir d’una passejada amb un tren a la
mesura dels infants. Obert el segon i el quart
diumenge de cada mes, d’11 a 13 h
(agost vacances).
Preu: la voluntat
© Ajuntament del Masnou
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MALGRAT DE MAR
PARC FRANCESC MACIÀ
Av. Costa Brava, s/n
Tel. 93 765 56 42
www.turismemalgrat.com

És un parc tancat que garanteix la seguretat
dels més menuts i la tranquil·litat dels qui els
acompanyen. Hi ha zones amb usos diferenciats, com un espai per a monopatins, zones
de jocs sensorials, d’aixoplucs i de jocs infantils i ninots que creen una atmosfera màgica
i singular. El parc acull al voltant de 10.000
nens i nenes a l’any en visites programades
per escoles i casals d’estiu i gairebé 100.000
persones més que el visiten de manera lliure.
Si voleu venir en autocar cal avisar a la Policia
Local: 93 765 42 24.
El parc està obert tot l’any en el següent horari:

necessitats. Hi trobareu fonts per beure aigua
i lavabos integrats entre la vegetació adaptats
a tots i amb canviadors per als més menuts.
Les instal·lacions més destacables del parc
són:
ZONES ESPORTIVES: Per a totes les edats
amb camps de petanca, pistes de voleibol i
bàdminton, pista poliesportiva per a bàsquet
i futbol, taules de tennis taula i un skatepark
per a patinar.
ZONES DE JOCS INFANTILS: Dividides per
franges d’edat

• De juliol a setembre de 8 a 23 h
• D’abril a juny de 8 a 22 h
• D’octubre a març de 8 a 20 h

• Zones de joc per a infants de menys de 3
anys: Aquestes zones estan situades prop de
les zones de pícnic, per poder tenir cura de la
mainada còmodament.

El parc Francesc Macià és per a tothom. Així
doncs, disposa de serveis adaptats a totes les

• Zones de jocs per a infants i joves entre 3
i 14 anys: Hi trobareu gronxadors, tobogans,
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MALGRAT DE MAR
tirolines i d’altres espais d’allò més entretinguts que us proporcionaran hores i hores de
diversió.
• Zona de jocs auditius per a totes les edats:
En aquest espai de joc podreu gaudir de l’experiència única de jugar amb els sentits.
AMFITEATRE: Per a espectacles culturals.
ZONES DE PÍCNIC I DESCANS: Aquestes zones familiars són espaioses i disposen de
punts de reciclatge perquè entre tots contribuïm a una bona educació ecològica.
Consells i recomanacions:

• Us recordem que no podeu portar taules ni
cadires de pícnic.
• Al parc Francesc Macià no poden entrar els
animals de companyia ni les bicicletes. Trobareu un aparcament de bicis a l’entrada.
• És un parc per a tots; no aneu sense samarreta.
• No oblideu que hi ha lloc per a tothom, divertiu-vos sense molestar; no porteu aparells
de música que puguin destorbar la resta de
visitants ni jugueu a pilota fora de les zones
esportives.
• No arrenqueu cap planta ni trepitgeu la gespa, recordeu que cal respectar els espais, així
tots en gaudirem.
• Dipositeu els residus a les papereres o als
punts de reciclatge, és responsabilitat de tots
mantenir net aquest espai de convivència.

PARC DE CAN CAMPASSOL
C/ Mar, 85
Tel. 93 765 56 42
www.turismemalgrat.com
Espai verd privilegiat situat al centre del
municipi que albergà una casa colonial on
nasqué l’escriptora Zenòbia Camprubí, amb
qui es casà el premi Nobel de literatura
Juan Ramón Jiménez. En aquesta casa, que
malauradament avui ja no es conserva, ella
passà els estius d’infància.
Actualment el parc acull, entre d’altres serveis,
una gran zona de jocs per als més menuts.
Disposa de serveis públics i una font.
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MALGRAT DE MAR
PARC DEL CASTELL
C/ Ponent, s/n
Tel. 93 765 56 42
www.turismemalgrat.com

El parc del Castell és per a tothom, així doncs,
disposa de serveis adaptats a totes les necessitats. Hi trobareu fonts per a beure aigua i
lavabos integrats entre la vegetació, adaptats
per a tots i amb canviadors per als més menuts. Les instal·lacions més destacables del
parc són:
ZONA DE JOCS INFANTILS: Zona de jocs per
a infants i joves entre 3 i 12 anys. Hi trobareu
gronxadors i altres elements de joc de caire
educatiu per passar una estona divertida.
ESPLANADA DEL CASTELL: Espai polivalent
per a esdeveniments a l’aire lliure.
ZONES DE DESCANS: Aquestes zones aixoplugades disposen de bancs per a poder seure i reposar durant la visita al parc.

El parc del Castell està situat en un turó, des
de on s’observa una meravellosa panoràmica
de tot el municipi. El parc ha estat, des que es
va crear, una zona d’esbarjo i lleure comuna
de diferents sectors de la població, d’accés
lliure i marc de múltiples activitats culturals.
S’hi han instal·lat àrees de joc per a infants i
itineraris de passeig amb contingut botànic. El
parc del Castell ha allotjat en diverses ocasions aplecs de sardanes, les festes del barri de
la Verneda i concerts i revetlles populars.
El parc està obert tot l’any en el següent horari:
• D’abril a setembre de 8 a 23.15 h
• D’octubre a març de 8 a 21 h

Consells i recomanacions:
• Us recordem que no podeu portar taules ni
cadires de pícnic.
• Al parc del Castell no poden entrar els animals de companyia ni les bicicletes. Trobareu
un aparcament de bicis a l’entrada del carrer
Bernat Estornell.
• És un parc per a tothom, no aneu sense samarreta.
• No arrenqueu cap planta ni trepitgeu la gespa, recordeu que cal respectar els espais, així
tots en gaudirem.
• No oblideu que hi ha lloc per a tothom, divertiu-vos sense molestar. No porteu aparells
de música que puguin destorbar la resta de
visitants.

217

MATARÓ
PARC FORESTAL
Av. del Parc Forestal, 9
Tel. 93 758 24 34
www.mataro.cat

PARC CENTRAL NOU
Camí de la Geganta, 2
Tel. 93 758 24 34
www.mataro.cat

El Parc Forestal està situat dins del Parc del
Montnegre i Corredor. Els turons del parc tenen dos ingredients bàsics: les pinedes i les
esplanades de sauló. A on es distribueixen zones de picnics i zones infantils. Els miradors
de Mataró i el Maresme són dos elements característics del Parc.

És un parc de disseny nou, té un metabolisme
ambiental propi. Ha esdevingut un retall de
natura dins la ciutat, una ambaixada forestal
al bell mig de l’artifici. S’hi han disposat els
ambients perquè plantes i animals hi trobin
recer. Bosc mediterrani, pineda, jardí d’aromàtiques o curs d’aigua configuren hàbitats on
se’ns mostra la vida salvatge de ciutat enllà.
Combina diferents espais: zones amb arbrat,
arbustives i gespes (dels quals n’hi ha uns
1.274 arbres de 47 espècies diferents i pel
que far a l’arbustiva 42 varietats), zones de
jocs infantils, zones lúdiques de gran amplada, ambients amb fonts ornamentals, etc.

• Lavabos públics
• Fonts d’aigua potable
• Zones de jocs infantils
• Zones de picnic
• Bar-restaurant
• Parc d’aventura -activitats lúdica
esportiva als arbres
• Zona esportiva amb porteries de futbol
• Aparcament
• Itineraris de GR
• Accessos amb rampa

• Lavabos públics
• Fonts d’aigua potable
• Zona d’ombres
• Zones de jocs infantils

PARC CENTRAL VELL
Plaça Espanya, 21
Tel. 93 758 24 34
jcarbonell@ajmataro.cat
És un parc de disseny clàssic construït al
1909 el qual al llarg del temps ha tingut diferents modificacions. Combina diferents espais: zones amb arbrat molts són exemplars
singulars per la singularitat de l’espècie o per
que son centenaris i de gran valor, zones de
jocs infantils, zones lúdiques de gran amplada, ambients amb fonts ornamentals, etc.

• Lavabos públics
• Fonts d’aigua potable
• Zona d’ombres
• Zona de jocs infantils
(Horari d’obertura de 7.30 a 23 h)
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MONTGAT
PARC DEL VAIXELL
C/ Caterina Albert i Paradis
Tel. 93 469 49 00
www.montgat.cat

PARC DEL TRAMVIA
Av. Jordana
Tel. 93 469 49 00
www.montgat.cat

Parc de gran superfície situat al Pla de
Montgat, rodejat d’una pineda de pi pinyer,
equipat amb jocs infantils, tirolina i pista
esportiva.

Parc metropolità de gran superfície de 6,4
ha entre Montgat i Tiana. És una pineda amb
gespa i zones pavimentades amb inclinació i
vistes al mar.

Hi ha tobogan amb túnel soterrat, gronxadors,
vaixell pirata, tirolina de gran recorregut, àrea
infantil, àrea de pícnic

Equipat amb àrea de jocs infantils, àrea de
jocs per gent gran, pistes esportives i àrea de
gossos.

Amb capacitat per molts usuaris.

Amb capacitat per molts usuaris.

• Àrea de jocs infantils
• Pista esportiva
• Bancs, font, papereres
• Àrea de pícnic amb taules i cadires

• Àrea de jocs infantils i àrea de jocs per gent
gran
• Àrea de gossos
• Pistes esportives de futbol, bàsquet, skate i
taules de ping pong
• Bar amb terrassa
• Bancs, font, papereres
• Jugateca ambiental els diumenges al matí
• Fulletó informatiu de circuit de salut
• S’hi realitzen diversos esdeveniments: fires,
festes, entre altres
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MONTGAT
PARC DEL TURÓ DEL SASTRE
Av. Països Catalans
Tel. 93 469 49 00
www.montgat.cat

PARC DEL TURÓ DEL MAR
Av. del Parc
Tel. 93 469 49 00
www.montgat.cat

Parc situat al Turó del Sastre de 14.284 m2,
amb vegetació mediterrània consistent
en unes passeres de fusta que rodegen el
turó fins al mirador de la part alta amb vista
panoràmica a tot el voltant.

Parc situat al barri del Turó de 22.649 m2,
amb vegetació mediterrània que disposa d’
oliveres, pins i garrofers d’interès.

En els talussos es pot observar la formació
geològica del Turó i apreciar diferents nivells
de roques sedimentàries a peu de passera.
Recomanable per anar a passejar.
Interès geològic que es descriu en visites
guiades
• Àrea de jocs infantils
• Bancs, font, papereres

Equipat amb uns camins que porten al mirador
on existeix un belvedere i d’on es gaudeix
d’una vista panoràmica sobre la platja.
Recomanable per anar a passejar.
Interès botànic que es descriu en visites
guiades escolars

• Bancs, font, papereres
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PREMIÀ DE DALT
PARC FELICIÀ XARRIÉ
C/ Ciutat d’Olot
Tel. 93 693 15 90
prmd.turisme@premiadedalt.cat
www.premiadedalt.cat

PARC EL VOGI
C/ Vogi
Tel. 93 693 15 90
prmd.turisme@premiadedalt.cat
www.premiadedalt.cat

Descripció general de l’equipament: parc
Urbà amb diferents ambients vegetals i zona
amb aparells per a fer gimnàstica.
En aquest parc s’hi celebren diferents actes
culturals tant a càrrec de l’Ajuntament com
d’entitats locals.
Serveis generals:
• Aparells de gimnàstica,
• Font d’aigua potable
• Zones de jocs infantils
• Aparcament gratuït

Parc amb una Sínia o Sènia restaurada l’any
2014 i que forma part del Patrimoni cultural
de Premià de Dalt. En aquest parc es destaca
la instal·lació d’una tirolina, rodejada d’ altres
jocs pels més menuts.
Serveis generals:
• Parc infantil,
• Tirolina
• Pipi-can,
• Apartat del parc: Font d’aigua potable
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PREMIÀ DE DALT
PLAÇA JORDI PUJOL I SOLEY
C/ Can Partellà
Tel. 93 693 15 90
Prmd.turisme@premiadedalt.cat
www.premiadedalt.cat

Descripció general de l’equipament: Parc
Urbà amb diferents ambients i superfícies
verdes. Té diversos àmbits; Zona d’esbarjo
per promoure la socialització canina, amb
fonts, zones d’ombra i elements per al joc dels
gossos. Espai amb gespa i una gran plaça
d’asfalt per practicar esports amb rodes.
Serveis generals:
• Àmplia zona verda
• Font d’aigua potable
• Zona d’esbarjo per a gossos
• Font ornamental Plaça d’asfalt

JARDINS DE CAN FIGUERES
Riera Sant Pere, 88
Tel. 93 693 15 90
Prmd.turisme@premiadedalt.cat
www.premiadedalt.cat
Descripció general de l’equipament: Els jardins
de Can Figueres són sinònim de tranquil·litat,
naturalesa, equilibri i serenitat. Destaca el
jardí amb el rierol procedent de la mina de Can
Figueres; el Cuprés declarat arbre monumental
el 1995, la gran varietat de vegetació de
caràcter sostenible i reduït manteniment.
També disposa del Parc d’en Patufet, un parc
infantil a tocar de la Biblioteca Jaume Perich
i Escala. Voluntat de promoure la lectura en
aquests jardins, aprofitant la proximitat amb
la Biblioteca, promovent el préstec de llibres.

Serveis generals:
• Biblioteca municipal
• Lavabos públics
• Masia de Can Figueres on trobarem el Museu
• Municipal de Premià de Dalt
• Escola de Música, Escola de Dansa
• Ràdio municipal i Associació d’artistes
• Font d’aigua potable
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SANT POL DE MAR
PARC DEL LITORAL
Tel. 93 760 0451
www.santpol.cat

El Parc del Litoral és una gran extensió verda,
que compta amb 17.293’92 m², situada a tocar de la platja i de La Riera, amb zona verda,
dues zones de gronxadors i jocs infantils, àrea
esportiva i zona de pícnic. Amb accés directe
a la platja.

• Lavabos públics (per homes, dones i
persones amb mobilitat reduïda)
• Font d’aigua potable
• Guingueta
• Aparcament (de pagament els mesos
d’estiu)

223

SANT VICENÇ DE MONTALT
PARC DELS GERMANS GABRIELISTES
Camí del Pedró, s/n
Sant Vicenç de Montalt
93 791 05 11
mediambient@svmontalt.cat
http://www.svmontalt.cat

Parc dels Germans Gabrielistes, Jardí encisador de gairebé 4 Ha amb flora autòctona
de la zona i exemplars d’arbres centenaris
de gran bellesa i interès, molts d’ells originaris d’Àfrica, Àsia i Austràlia, que van ser
portats pels Germans Gabrielistes des de
les seves missions en aquells continents.
Aquest paratge constitueix l’autèntic mirador natural del poble i està coronat per una
torre de guaita del segle XVIII, la torre del
baró de Can Valls, d’una important rellevància arquitectònica.
Al 2003, es va recuperar una antiga mina
d’aigua que torna a rajar i nodreix d’aigua un
petit llac que fa d’aquest parc un lloc ideal
per gaudir de la pau i la tranquil·litat que la
natura verge ens ofereix.
Actualment s’està treballant per condicionar-lo, fer que sigui accessible i dotar-lo de
bar-restaurant per dinamitzar l’espai natural.

Disposa d’una zona destinada a parc infantil equipada amb gronxadors, tobogans, etc.
Amb les obres que actualment s’estan duent a terme s’ha planificat un espai destinat
a bar-restaurant.
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SANTA SUSANNA
PLAÇA LILLOTA
Pl. Llillota s/n
Tel. 93 767 92 50
www.stasusanna-barcelona.com

Situada a portes del Parc Montnegre-Corredor,
la Plaça Llillota es troba envoltada d’arbres i
convida a gaudir de la natura i d’una estona
de repòs a la seva àrea de pícnic. És el punt
d’inici d’atractives excursions per la zona i
es troba molt a prop de l’Espai Natural de la
Masia de Can Cases i d’empreses d’activitat
de muntanya com Activ Natura o el Nou
Ranxo.
A la mateixa plaça es troba situada la capella
de Sant Isidre, que data del s. XX i que fou
afectada per la construcció de l’autopista
del Maresme, la qual es va haver de derruir
per construir-la novament a uns metres d’on
s’alçava l’antiga.
En aquesta plaça és on, any rere any, se
segueix celebrant el dinar de germanor per la
festa de Sant Isidre, el 15 de maig, tot i que se
celebra el diumenge següent.
Àrea de pícnic i situació privilegiada a les
portes del Parc Montnegre- Corredor a tocar
d’activitats com l’Espai Natural de la Masia de
Can Cases, el Parc d’Aventura Activ Natura o
el Nou Ranxo.

PARC DEL COLOMER
C/ del Bou s/n
Tel. 93 767 92 50
www.stasusanna-barcelona.com

El Parc del Colomer és una gran zona verda
on es poden passar bones estones de “relax”.
Compta amb un espai dedicat als més petits,
amb mobiliari infantil, gronxadors i font
d’aigua per refrescar-se.
El Parc està situat al centre de la població de
Santa Susanna i allotja les instal·lacions del
Pavelló i la Piscina Municipal.
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SANTA SUSANNA
PARC DE LA FONT DEL BOTER
C/ Font del Boter
Tel. 93 767 92 50
www.stasusanna-barcelona.com

Tranquil·litat i un entorn atractiu converteixen
al Parc de la Font del Boter de Santa Susanna
en un indret ideal per passejar o inclús per
passar-hi tota una jornada. Té una àrea
d’esplai i de lleure que a l’entrada ofereix una
zona de pícnic.
La Font, situada enmig del parc que porta el
seu nom, està restaurada i construïda en un
mur de terrassament del parc, fet de maons
i ciment. Té un mur semicircular per darrere i
una pica també circular. L’aigua sortia per un
sifó de ferro, actualment destruït. Davant de la
font hi ha un paviment de rajols i al costat una
bassa d’aigua, actualment impermeabilitzada
amb ciment.

FONTS DE SANTA SUSANNA
Torrentó de Can Gelat, s/n
Tel. 93 767 92 50
www.stasusanna-barcelona.com

Les Fonts de Santa Susanna són un lloc ideal
per combatre la calor durant els mesos d’estiu
i gaudir a la vegada del seu espectacle de llum
nocturn.
Es tracta d’una plaça, situada a la zona hotelera
de Santa Susanna que disposa de sortidors
d’aigua que brollen de forma irregular del
terra, una diversió gratuïta per grans i petits.
Funcionen durant tot l’any, però l’horari va
variant segons la temporada de l’any i s’han de
consultar al web de turisme de Santa Susanna
www.stasusanna-barcelona.com o a l’Oficina
de Turisme al telèfon 93 767 90 08. En cas de
vent no es posen en funcionament.
Plaça amb surtidors d’aigua per refrescar-se
en els mesos d’estiu.
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VILASSAR DE DALT
PARC DE CAN RAFART
C/ Rafart, s/n
Tel. 93 753 98 00
www.vilassar.cat
El Parc de Can Rafart és un espai verd situat
al mig de la població. Té diferents àmbits:
sorral, espai amb gespa, jocs infantils a dos
nivells i pèrgola. Les zones d’ombra permeten
fer pícnic i els espais oberts conviden a la
pràctica d’activitats lúdiques en grup.
El parc compta amb la masia de Can Rafart al
centre que és la seu de les aules de música i
casal de dia de l’Ajuntament de Vilassar.

• Sala polivalent (cal tramitar lloguer)
• Serveis
• Bar
• Jocs infantils
• Zones d’esbarjo
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VILASSAR DE MAR
PLAÇA JERONI GELPÍ
Ctra. de Cabrils, 5-13
www.vilassardemar.cat

Espai d’esbarjo per a nens amb jocs múltiples.

PLAÇA VICENÇ CASANOVAS
C/ Sant Josep, 77-85
www.vilassardemar.cat

Espai d’esbarjo per a nens amb jocs múltiples.
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VILASSAR DE MAR
PLAÇA DE LA BÒBILA
Av. Arquitecte Eduard Ferrés i Puig, 212-218
www.vilassardemar.cat
Espai d’esbarjo per a nens amb diversos jocs,
molles, gronxador i tobogan. La zona de jocs
té base tova per protegir de les caigudes als
usuaris.

PLAÇA MOSSÈN ANDREU TEIXIDÓ
C/ Narcís Monturiol, 79-81
www.vilassardemar.cat

PLAÇA DEL MOSSÈN JOAN ROIG
I RAMONEDA
C/ Sant Artur, 10-18
www.vilassardemar.cat
Espai d’esbarjo per a nens amb jocs múltiples.

Espai d’esbarjo per a nens amb jocs múltiples.
La base dels jocs està protegida per tal d’evitar
lesions als infants.
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Albergs i
cases de
colònies
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EUROSTAGE
Arenys de Mar
Riera de Caldetes s/n
Arenys de Mar
Tel. 93 791 24 51 / 616 93 41 04
reserves@eurostage.cat
www.eurostage.cat
Instagram: eurostage.ue
Youtube: Eurostage

Casa de Colònies situada a 15 minuts de
l´estació de Caldes d’Estrac i de la platja.
Grups que ens visiten:
Colònies escolars: primària, ESO, batxillerat,
viatges de fi de curs, ...
• Estades esportives: arts marcials, bàsquet,
tennis, futsal, hoquei, ...
• Estades d’arts escèniques: dansa, gimnàstica
rítmica, esbarts, grups de teatre, música,
corals, ...
• Convivències: casals, centres excursionistes,
comunitats religioses, geganters, famílies.
Cada grup pot organitzar la seva estada a
mida.

Capacitat: 70-200 places, en diferents
modalitats d’allotjament: habitacions amb
bany i col·lectives, zona d’acampada i casa al
poble.
Serveis oferts: Allotjament, pensió completa,
ús d’instal·lacions, programa d’activitats,
equip de monitors.
Activitats: Colònies escolars, escola de
mar, programació de mar i aventura, crèdits
síntesi. Activitats nàutiques, bosc de cordes,
rocòdrom, tir amb arc, BTT. Colònies d’estiu,
casals, extraescolars, ...
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ALBERG TORRE AMETLLER
Cabrera de Mar
Veïnat Santa Elena d´Agell s/n
Tel. 93 759 44 48
alberg.cabrera@gencat.cat
www.xanascat.cat

Situat, a 29 km de Barcelona i a 4 km de la
platja. A 122 km de Tarragona, a 84 km de
Girona i a 196 Km de Lleida.
(LON- 2º 24´10´´ E / LAT 41º 32´1´´ N)
Es troba entre les poblacions de Vilassar de
Mar i Argentona.

Capacitat: 180 places.
Serveis oferts: Allotjament i àpats per
escoles, grups i individuals.
Activitats: Activitats escolars i per a grups.

Habitacions de 2 i 6 llits amb bany i 127 places
(habitacions de 2, 3, 12 i 16 llits). Cuina pròpia
i servei de menjador.
Amb sales de reunions.

232

CAN BRUGAROLA
Canet de Mar
Av. Llimoners, 14
Tel. 640 622 645
canbrugarola@gmail.com
www.canbrugarola.cat

Casa de colònies per escoles, esplais, grups
familiars, associacions culturals i altres grups
a partir de 10 persones.
Amb habitacions de 10 i 20 places amb bany
i adaptada a persones amb mobilitat reduïda.
Menjador, cuina pròpia, sala polivalent i sala
per mestres.
Piscina oberta de l’1 de juny al 31 d’agost.

Capacitat: 80 places.
Serveis oferts: Allotjament, mitja pensió, pensió completa, colònies escolars i dret a cuina
amb grups mínims de 60.
Activitats: Escola de mar, sala d’aquaris i tallers amb orientació al món marí, visita port
pescador i activitats nàutiques.
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LA CONRERIA
Tiana
Ctra. B500, Km.6
Tel. 93 430 16 06 - 93 395 10 11
reserves@peretarres.org
www.peretarres.org/conreria

L’alberg es troba situada al Parc Natural de la
Serralada de Marina, dalt d’un turó que permet veure el mar i la costa del Maresme. La
Conreria és la primera escola de cooperació
i solidaritat que es va crear a Catalunya
i va néixer amb l’objectiu de conscienciar i
sensibilitzar nens i joves al voltant de termes
com “cooperació”, posant l’accent, sobretot,
en països de l’Àfrica.
L’ alberg acull el projecte de l’Escola de Solidaritat i Cooperació de La Conreria, amb
programes pedagògics especialitzats per al
públic escolar de tots els nivells, on el treball
cooperatiu, la història de les civilitzacions i la
coneixença dels països en vies de desenvolupament són els eixos temàtics.
A només 15 km de Barcelona

Capacitat: 471.
Serveis oferts: Pensió completa.
Disposa de pistes poliesportives, piscina,
sales de reunions i teatre amb un aforament
de 300 places entre pati de butaques i platea.
Activitats:
Educació infantil i cicle inicial
• L’Àfrica misteriosa
• Coneguem els veïns del Magrib
• Dóna la volta al món i torna al Born
Cicle mitjà i superior
• L’Egipte dels Faraons
• Viatgem al Magrib
• Els exploradors de l’Àfrica
• Viatge en el temps en tres dies!
Des dels dinosaures, passant per les coves
prehistòriques, la colonització a l’Àfrica... Fins
als nostres dies.
• La cova prehistòrica
Activitats d’aventura
Circuits d’orientació, pujar el rocòdrom,
sortides en BTT, tir a l’arc.
Primer cicle
Treball de síntesi: Un viatge per Àfrica
Segon cicle
Treball de recerca: Cooperant per un món
més solidari
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LA CONRERIA
Tiana
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Dades de contacte

Per més informació:

Consorci de Promoció Turística
Costa del Maresme

Tel. 93 741 11 61
info@turismemaresme.cat
www.costadebarcelonamaresme.cat
www.laiaiadelmaresme.cat
Plaça Miquel Biada, 1
08301, Mataró

El Consorci no es responsabilitza dels canvis de
programació de les activitats així com dels horaris
dels equipaments
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Milers d’aventures
t’esperen al Maresme!

Edita:

Amb el suport de:

www.costadebarcelonamaresme.cat
www.laiaiadelmaresme.cat

@costabcnmaresme
@laiaiamaresme
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