
Programa 
d’activitats  
per a escoles

una finestra oberta a un món d’experiències



Una proposta educativa diferenciadora, actual, suggeridora, 
alhora que rigorosa i plena de contingut. Una nova manera de 
complementar la formació escolar i alhora fomentar la participació i la 
creativitat. La proposta didàctica més avançada de la Catalunya d’avui. 
Trieu i remeneu: teniu un món d’experiències per descobrir!

Que els infants i joves adquireixin coneixements  
i esmolin la imaginació i la creativitat a través 
d’experiències fascinants. Com? Mitjançant activitats viven- 
cials, sorprenents, participatives, dissenyades per a ells, i amb  
la utilització de tecnologies avançades. Aquest és l’objectiu dels 
serveis educatius de la Fundació Catalunya-La Pedrera. 

Experiències fascinants i interactives  
en la proposta didàctica més avançada
 —

Ajudar a descobrir el patrimoni, la història o la 
natura d’una manera suggestiva i interactiva: fent 
viatges en el temps, jugant a ser detectiu, fent recerques, 
resolent enigmes... Tot plegat amb recursos tecnològics 
d’última generació, en consonància amb els llenguatges que 
utilitzen avui les generacions més joves. 



Els tres eixos temàtics

Viure la història i l’art
com una aventura
—
Activitats multisensorials  
i interactives a les aules taller  
de La Pedrera i proposta  
vivencial a Món St Benet.

Aprendre a menjar millor,  
de la manera més divertida
—
Amb tallers i activitats per promoure  
els hàbits alimentaris saludables  
a la Fundació Alícia (Món St Benet).

La natura com mai  
l’has experimentada
—
Activitats d’un dia i estades de natura a 
MónNatura Pirineus (les Planes de Son, 
Pallars) i activitats lúdico-educatives 
al centre MónNatura Delta de l’Ebre 
(llacuna de la Tancada, a Amposta).
 

www.lapedrera.cat www.monstbenet.cat www.monnaturadelta.cat www.monnaturapirineus.cat

SON – ALT ÀNEU
MónNatura Pirineus és un equipa-
ment ubicat en un meravellós parat-
ge de les valls d’Àneu, que ofereix 
estades d’educació ambiental, amb 
allotjament inclòs, en instal·lacions 
de gran qualitat. S’hi fan activitats 
en un entorn d’alta muntanya, adre-
çades a difondre la importància de 
conservar la natura i el paisatge. 
També ofereix la possibilitat de fer 
treballs de síntesi per a ESO.

Podeu gaudir de serveis educatius a:

BARCELONA 
La Pedrera, un dels edificis més 
representatius de la ciutat de 
Barcelona i del Modernisme ca-
talà, seguint l’esperit transgressor 
amb què va ser creada, combina 
el seu programa educatiu amb 
activitats i espais que pretenen 
estimular la creativitat i la inno-
vació, i ofereix una nova manera 
d’apropar-se a la història.

SANT FRUITÓS DE BAGES
Món St Benet és un conjunt 
cultural únic a Catalunya, que 
combina una intensa vivència en 
història, amb el monestir de Sant 
Benet de Bages com a punt de 
partida, amb una de les propostes 
més avançades en l’àmbit de 
l’alimentació: la Fundació Alícia, 
que promou els bons hàbits 
alimentaris.

AMPOSTA 
MónNatura Delta de l’Ebre,  
un espai singular a tocar de la 
llacuna de la Tancada, permet 
descobrir els aspectes més 
representatius de l’entorn natural 
i la vida en aquest territori: els 
ocells, la sal, la pesca tradicional  
i el paisatge canviant al llarg de 
les estacions.

SORTIDES D’UN DIA ESTADES



La Pedrera,
una porta que  
s’obre per conèixer 
el patrimoni 
a través de la
tecnologia 

 —
Es poden fer activitats a l’entorn  
de cinc eixos: La Pedrera, Gaudí,  
el Modernisme, l’arquitectura  
i l’espectacle.

TALLERS
La Pedrera
—
Hi havia una vegada... La Pedrera
Activitat sobre l’edifici i el seu context històric
A través d’una narració, coneixerem la història de La 
Pedrera. Quan es va construir? Com es va construir? Per 
què i per a qui? A més a més, descobrirem la inspiració 
natural de Gaudí tot endinsant-nos en la imaginació d’un 
personatge màgic que sovint passeja per La Pedrera. 
Finalitzarem l’activitat experimentant una de les tècniques 
decoratives que l’arquitecte va aplicar a l’edifici.

 Educació infantil i cicles inicial i mitjà d’educació primària.
 També s’ofereix en anglès.

L’habitació secreta de La Pedrera
Activitat sobre l’edifici i el seu context històric
En un racó de l’entresol de La Pedrera, hi ha una habitació 
que ben pocs coneixen i que amaga un secret: el secret de 
viatjar en el temps. A través d’aquest taller hi entrarem i 
viatjarem en el temps, tot coneixent la història de La Pedrera 
de la mà dels seus protagonistes, que ens reptaran a supe-
rar un seguit de proves.

 Cicles mitjà i superior d’educació primària i 1r cicle d’ESO.

Indiana Stones: explorem!
Activitat sobre l’edifici i la natura com a font d’inspiració
Tot esdevenint exploradors de La Pedrera, ens endinsarem 
en la concepció arquitectònica gaudiniana i posarem èmfasi 
en allò que més el va inspirar: la natura. Com a bons explo-
radors, haurem de resoldre amb èxit l’enigma de la natura 
i dur a terme una sèrie de missions plantejades en alguns 
dels racons més emblemàtics de l’edifici. 

 Educació infantil i cicles inicial i mitjà d’educació primària.
 També s’ofereix en anglès.

VISITA GUIADA
Visita guiada a l’edifici
Un recorregut pels espais més representatius d’aquest 
edifici, obra del genial arquitecte Antoni Gaudí. Fou edificat 
a principis del segle XX i declarat Patrimoni de la Humanitat 
el 1984. Va incorporar grans innovacions per a l’època i 
avui continua meravellant visitants d’arreu.

 Tots els nivells educatius. 
 També s’ofereix en anglès.



El Modernisme
—
L’escala de cargol
El gran concurs del Modernisme
Benvinguts a L’escala de cargol, el concurs en què es posa-
ran a prova els vostres coneixements sobre el Modernisme. 
Per equips, haureu de demostrar la vostra perícia, rapidesa i 
enginy en diverses proves sobre el context social, obres més 
representatives, característiques, arquitectes... d’aquest 
emblemàtic moviment artístic i arquitectònic.

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat  
i cicles formatius.

Modernisme 3.0
Ruta 3.0 pel Modernisme de Barcelona
Una sessió sobre la cultura modernista es veu interrompuda 
quan arriba un missatge d’un individu obsessionat pel 
Modernisme que ha piratejat el nostre ordinador. Està 
deixant sense subministrament elèctric la ciutat i ens llança 
el repte d’evitar-ho tot resolent enigmes sobre espais i 
personatges representatius d’aquest moviment cultural: els 
Quatre Gats, Prat de la Riba, Joan Maragall o el Palau de 
la Música.

 ESO, batxillerat i cicles formatius.

Espectacle
—
Un cau de mil secrets
Musical educatiu sobre La Pedrera
Espectacle creat per ser representat a l’Auditori de La 
Pedrera que ofereix una visió general de la Casa Milà i de 
la Barcelona de principis del segle XX, alhora que incideix 
en aspectes edu catius transversals. El protagonista, un 
mano bre que treballava en la construcció de l’edifici, viatja 
100 anys en el temps i es fa amic d’uns jo ves turistes i 
estudiants. Ell serà el fil conductor de la història, que es 
desenvolupa entre diàlegs i cançons de Joan Vives, interpre-
tades per El Mu sical Més Petit.

 Educació primària i 1r cicle d’ESO.
 Consulteu dates programades al web www.lapedrera.com

Gaudí
—
Operació Gaudí
Investigació sobre Antoni Gaudí
Passats més de 60 anys des que es va incendiar l’obrador 
de Gaudí durant la Guerra Civil, ens han convocat per 
dur a terme una investigació exhaustiva d’aquest espai. 
Darrerament, es diu que el genial arquitecte va deixar 
pistes que condueixen a pensar que dins el seu obrador hi 
ha quelcom amagat i que encara ningú no ha descobert. 
Podrem aconseguir-ho nosaltres?

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles 
formatius.

Poder, revolució i bohèmia
Jocs sobre la societat del 1900
Amb aquesta activitat, coneixerem diversos personatges 
que ens faran entendre com era la societat a finals del se-
gle XIX i principis del segle XX. Jugarem en diversos episodis 
històrics a fi de descobrir com coexistien burgesos, obrers, 
menestrals i artistes i comprendrem com eren les relacions 
que s’establien entre les diferents classes socials.

 Cicles mitjà i superior d’educació primària, ESO,  
batxillerat i cicles formatius.

Arquitectura
 —
La Pedrera, escola d’arquitectes
Taller creatiu d’arquitectura
Arquitectes per un dia! Aquest és el repte que proposa 
aquesta activitat. Gaudí projectava les seves obres d’una 
manera molt intuïtiva i imaginativa però a la vegada 
racional i organitzada. Seguint els passos del geni, crearem 
elements arquitectònics en què les formes reglades tindran 
un paper important.

 ESO, batxillerat i cicles formatius.
 També s’ofereix en anglès.



Hi havia una vegada... un monestir!
Itinerari de descoberta del monestir
El monestir mil·lenari de Sant Benet ens obre les portes i ens 
convida a entrar-hi. Qui s’hi atreveix? Junts recorrerem les 
estances més importants del monestir: l’església, el claustre, 
les cel·les dels monjos... En cada indret ens espera un 
objecte antic; alguns ens serviran per conèixer les històries 
dels monjos que habitaven el monestir, altres fins i tot per 
disfressar-nos i, així, endinsar-nos una mica més en l’aven-
tura de la història.

 Educació infantil i cicle inicial d’educació primària.

Visita a la Fundació Alícia
La visita a Alícia es planteja com una combinació de visita 
guiada i taller demostratiu. En primer lloc, veurem i enten-
drem què es fa a Alícia (Alimentació i Ciència): un centre 
únic al món de recerca en la cuina que promou la bona ali-
mentació. Després, en la part demostrativa veurem l’elabo-
ració de receptes senzilles i variades, com els nostres hàbits 
de vida afecten la nostra alimentació i de quina manera les 
persones ens hem creat una estratègia alimentària que ens 
equilibra amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn. 

 Batxillerat i cicles formatius.
 També s’ofereix en anglès.

  

VISITES GUIADES

Mil anys d’història d’un monestir
Visita medieval
Us convidem a fer una immersió en la vida d’un monestir 
medieval on les veus, els sorolls i les imatges del passat 
afloren entre les parets mil·lenàries convertint aquesta visita 
en una experiència singular. Un recorregut pels espais més 
emblemàtics del monestir (l’església, el claustre, el celler i 
les cel·les de la galeria de Montserrat) que ens permetrà 
posar-nos a la pell dels habitants del monestir i conèixer de 
primera mà com vivien i quin era el seu dia a dia a través 
d’un potent muntatge museogràfic.

 Cicle mitjà i superior d’educació primària, ESO, batxillerat 
i cicles formatius.

 També s’ofereix en anglès.

Un dia a la vida de Ramon Casas
Visita modernista 
Un recorregut que ens transporta a l’estiu de 1924 tot 
travessant les estances del sobreclaustre que el pintor 
modernista Ramon Casas i la seva família van convertir  
en residència d’estiueig. Viurem un dia amb aquesta famí-
lia, símbol de la burgesia que va impulsar el Modernisme. 
Entendrem d’on venien, què pensaven, quins eren els  
seus gustos i descobrirem la figura d’un dels màxims  
exponents d’aquest moviment: el pintor Ramon Casas. 
Música, llum, imatges, olors... ens guiaran a través  
dels salons i habitacions per viure una experiència  
insòlita i suggeridora.

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat  
i cicles formatius.

 També s’ofereix en anglès.

Món St Benet,
una finestra per  
viure la història 
i aprendre a 
menjar millor  
 

 —
Un programa d’activitats  
d’alimentació i història totalment  
renovat amb l’experimentació i  
la descoberta com a protagonistes.



TALLERS

MONESTIR
—
La terra i el poder
Taller participatiu a l’entorn de la societat feudal
Com es vivia fa més de 800 anys? Què implicava pertànyer 
a un estament privilegiat? Us proposem conèixer de primera 
mà la societat feudal jugant a ser pagesos, nobles o mon-
jos. Serà una estona en què, a través d’una sèrie de proves 
i jocs tradicionals, viurem les desigualtats i també els privile-
gis que imperaven en l’època feudal, per així entendre una 
mica més els nostres avantpassats de l’edat mitjana.

 Cicles mitjà i superior d’educació primària.

Història d’un retrat
Taller participatiu per aprofundir en l’època del feudalisme
Unes misterioses imatges relacionades amb el passat me- 
dieval del monestir ens conduiran cap a personatges i histò-
ries remotes. Qui eren els seus protagonistes? Quins secrets 
amagaven? Un joc d’investigació en què se’ns plantejaran 
diversos enigmes, on descobrirem les seves relacions i 
coneixerem l’evolució i el funcionament dels estaments dins 
la societat feudal.

 ESO.

Pedra sobre pedra
Taller participatiu per conèixer els estils artístics medievals
Us atreviu a construir un monestir? Pedra sobre pedra, així 
és com fa més de mil anys es va aixecar el monestir de 
Sant Benet. Us proposem convertir-vos en mestres d’obres 
del romànic i del gòtic. Arcs de mig punt, arcs apuntats, 
galeries del claustre o finestrals gòtics... aquests són els 
encàrrecs que hem rebut de l’abat del monestir. Però per 
aconseguir la pedra, les cintres i tot el que necessitarem per 
a la construcció ens caldrà superar diverses proves que ens 
convertiran en uns autèntics mestres d’obres coneixedors 
dels estils artístics de Sant Benet.

 Cicles mitjà i superior d’educació primària.

Frescos de butxaca
Taller de creació plàstica a l’entorn de la tècnica del fresc
Des dels grecs antics fins als artistes italians del barroc, la 
tècnica del fresc ha estat utilitzada en multitud d’obres d’art; 
també en els murs de les esglésies romàniques medievals. Us 
convidem a descobrir aquesta tècnica mil·lenària i a posar-la 
en pràctica creant el nostre propi fresc amb autèntic morter 
de calç i pigments professionals. I un cop tinguem l’obra aca-
bada, podrem marxar a casa amb un bocí d’art a la butxaca.

 Cicle superior d’educació primària i ESO.
 També s’ofereix en anglès.

Ramon Casas i el misteri de Sant Benet 
Joc d’investigació per conèixer els diversos estils artístics 
de Sant Benet
L’any 1907 el pintor modernista Ramon Casas compra el 
monestir de Sant Benet per convertir-lo en la seva resi-
dència d’estiueig. Però durant les obres al monestir aban-
donat, apareixen les restes d’un cadàver antic. Ramon 
Casas va ser capaç de descobrir el misteri que s’amagava 
darrere la troballa arqueològica però no el revelà. Us pro-
posem una experiència d’escape que ens portarà a visitar 
diversos espais del monestir, a resoldre enigmes i desxifrar 
codis que ens serviran per identificar el cadàver i conèixer 
el seu passat. Tot això mentre descobrim la història i l’art 
que amaguen les parets del monestir.

 ESO, batxillerat i cicles formatius.

FUNDACIÓ ALÍCIA
—
Entrepans extravagants
Conscienciar sobre la importància dels hàbits saludables. 
Aproximar-nos a la cuina
La cuinera Júlia Verd té un problema i és que... li han desor-
denat el rebost! Mentre li donem un cop de mà, descobrirem 
els ingredients necessaris per fer un bon entrepà: aliments 
fets de farina, de fruita o de llet. I un cop els tinguem crearem 
les nostres pròpies combinacions tot preparant les receptes 
especials de la Júlia Verd, uns entrepans saludables, únics i 
originals que compartirem amb la resta dels companys!

 Educació infantil.
 També s’ofereix en anglès.

Fem cuinetes!
Taller que promou la pràctica culinària i els bons hàbits 
alimentaris
Algunes verdures, unes quantes fruites i un polsim de  
xocolata, unes rodanxes de plàtan i un grill de taronja.  
Us convidem a preparar un petit àpat mentre juguem a ser 
xefs per un dia. I com els bons cuiners, abans d’arreman-
gar-nos a la cuina, caldrà que fem una llista dels ingredi-
ents i descobrim tots els beneficis que ens aporten.  
Un cop acabada la feina farem un tastet del nostre petit 
dinar. Us en llepareu els dits!

 Cicles inicial, mitjà i superior d’educació primària.
 També s’ofereix en anglès.

Correfogons
Taller concurs que promou la pràctica culinària i els bons 
hàbits alimentaris
Forquilles, culleres, olles, plats i ratlladors... En aquest taller, 
dividits per equips, participarem en un concurs de cuina 
molt especial. Com uns xefs professionals, formant equips 
de treball, caldrà que preparem la nostra recepta en un 
temps determinat, però no ho tindrem tan fàcil! Mentre cui-
nem cada equip haurà de respondre preguntes relaciona-
des amb l’alimentació saludable, els productes de tempora-
da, etc. Els equips que responguin correctament obtindran 
aliments o estris extres per millorar la seva recepta, però 
compte, no tot s’hi val! Cal ser uns cuiners nets i aplicats;  
si no, podem rebre penalitzacions. Esteu preparats?

 ESO i batxillerat.



Els tastaolletes
Experiments a la cuina
Als científics els encanta provar coses noves, i com que a 
nosaltres també, a través d’alguns dels seus experiments 
i les seves receptes jugarem a ser científics per un dia: 
menjarem suc de taronja i farem una mossegada al iogurt, 
mentre descobrim com la ciència forma part de la nostra 
cuina. Mirarem, tocarem i experimentarem mil i una mane-
res de cuinar!

 Educació infantil i cicle inicial d’educació primària.
 També s’ofereix en anglès.

Setciències a la cuina
Experiències científiques i creativitat a la cuina
Afinem els sentits i esmolem les idees. En aquest taller 
resoldrem les respostes a tres preguntes impossibles que 
ens serviran per descobrir que, a dins la nostra cuina, un 
dia qualsevol, hi tenen lloc multitud de deliciosos fenòmens 
químics que fan de la cuina una eina màgica i sorprenent. 
I com a bons cuiners, acabarem fent un tast dels nostres 
experiments.

 Cicles mitjà i superior d’educació primària i primer cicle 
d’ESO.

Fenòmens a la carta
Experiències científiques creatives per resoldre 
problemàtiques alimentàries
Truites sense ou i flams sense llet. Us proposem viatjar al 
món de la cuina científica a través del treball que ha fet 
la Fundació Alícia creant receptaris per a col·lectius amb 
al·lèrgies i intoleràncies o algun tipus de problemàtica 
alimentària. Descobrirem recursos com els gelificants i els 
emulsionants, en coneixerem el funcionament i posarem 
en pràctica les seves propietats elaborant diversos plats 
saborosos i aptes per a tothom.

 Segon cicle d’ESO, batxillerat i cicles formatius.

Roda el món i torna al Born
Taller de cuina històrica
Quan Cristòfor Colom va arribar al que avui dia és Amèrica 
poc s’imaginava que el seu descobriment tindria tantes 
implicacions. D’allà van arribar nous productes que revolu-
cionaren les cuines de mig Europa. Us proposem conèixer 
alguns d’aquests nous productes i a la vegada utilitzar-los 
preparant dues receptes que sense el viatge de Colom mai 
haurien estat possibles.

 ESO, batxillerat i cicles formatius.
 També s’ofereix en anglès.

Per sucar-hi pa
Taller de cuina i història medieval
El pa era un dels aliments més comuns a l’edat mitjana, 
però de ben segur que no ens imaginem de què podia estar 
fet el pa de l’època medieval... Des del blat fins als aglans 
coneixerem com eren els pans que es menjaven els nobles 
i com eren els que es menjaven els pagesos. I per acom-
panyar el pa descobrirem també la salsa de l’almadroc, 
condimentada amb refinades espècies vingudes de l’Orient. 
Elaborarem dues receptes ben diferents que tastarem un 
cop acabi l’activitat!

 Cicles inicial, mitjà i superior d’educació primària.
 També s’ofereix en anglès.

Enllulla’t els dits
Taller de cuina de l’època medieval a partir de la figura de 
Ramon Llull
Què menjava Ramon Llull? A través de la vida i dels relats 
d’aquest personatge ens endinsarem en les menges de 
l’època medieval. Descobrirem quins plats hi havia a la 
taula de les cases benestants i els compararem amb el que 
menjaven els estaments populars, a través de tres delicioses 
receptes de l’època. A més procurarem conèixer què enteni-
en els nostres avantpassats per una alimentació saludable.

 ESO, batxillerat i cicles formatius.
 Aquest taller forma part del programa educatiu  

enLLULLa’t per a alumnes d’ESO, sobre la vida i obra de 
Ramon Llull, i que s’emmarcà dins els actes commemoratius 
de l’Any Llull 2016. 

Pensem amb les mans!
Ciència al LAB 0-6
(Fundació Universitària del Bages)
Amb aquesta activitat de descoberta científica a 
les primeres edats, Món Sant Benet col·labora amb 
el LAB 0-6, espai de ciència per a infants investi-
gadors impulsat pels estudis de Grau en Mestre/a 
d’Educació Infantil UManresa. Quin cotxe baixa més 
ràpid per la rampa? Com controles la trajectòria 
d’una bola? Pots equilibrar les palanques? Has vist 
un escarabat per una lupa binocular? Reconeixes els 
animals de les radiografies? Aquests i més reptes de 
ciència a partir de l’exploració autònoma dels infants.

 Educació infantil.
 L’activitat es desenvolupa a les instal·lacions 

del LAB 0-6 (Avinguda de les Bases de Manresa, 1. 
08242 Manresa)

HORTS
—
Tallers i activitats a l’Hort d’aprendre
Els horts de Món St Benet són una finestra oberta que 
ens mostra la varietat dels cultius autòctons, el pas de 
les estacions i la riquesa de sabors que amaguen les 
nostres fruites i hortalisses.
A l’Hort d’aprendre hi viurem experiències que ens 
serviran per posar en valor la feina dels pagesos i 
descobrir la importància de menjar fruita i verdura de 
proximitat. Perquè de l’hort al plat només hi ha un pas!

 Consulteu les propostes segons el nivell educatiu en 
el moment de fer la reserva.



MónNatura 
Delta de l’Ebre,
una finestra per  
descobrir les aus, 
els peixos 
i les salines 

VISITA GUIADA
Veigues quin Delta!
Un recorregut en el qual podrem veure l’única reproducció 
d’unes salines del Delta obertes al públic; l’Espai Delta, 
on descobrirem i sentirem l’essència del Delta en les 
diferents estacions de l’any; el Mirador 360°, que ens 
permet gaudir d’unes vistes privilegiades a la llacuna de 
la Tancada per apropar-nos al fascinant món de les aus 
i observar el flamenc ben de prop; i el Territori Fartet, 
on coneixerem l’hàbitat d’aquest peix únic i en perill 
d’extinció. A més, aprendrem els diferents arts de pesca 
tradicionals i artesans del Delta i podrem aprendre a fer 
servir les barques de perxar, un mitjà de transport molt 
antic al Delta.

 Tots els nivells educatius.
La visita inclou gratuïtament l’activitat de perxar.

 També s’ofereix en anglès.

—
Es poden fer activitats  
que giren a l’entorn  
de quatre temàtiques: aus,  
sal, pesca tradicional i 
l’essència del Delta.



TALLERS

AUS
—
L’ocell que ha perdut la memòria
Activitat de descoberta del món dels ocells
Mitjançant un audiovisual, coneixerem la història d’un ocell 
que ha perdut la memòria. La Laura ens demana ajuda, 
perquè li sap greu que l’ocell no torni a veure els seus amics 
i la seva família. No sap com es diu, què menja, on viu... 
Entre tots intentarem donar resposta a aquestes preguntes! 

 Educació infantil i cicles inicial i mitjà d’educació primària.

Cens d’ocells
Pràctica d’identificació i recompte d’aus aquàtiques
Per conèixer la migració i com evolucionen les diferents 
espècies d’ocells de l’entorn de MónNatura Delta de 
l’Ebre, periòdicament es fan censos des del Mirador 360°. 
En aquest taller serem els encarregats de comptabilitzar 
la quantitat i varietat d’ocells aquàtics que s’observen. 
Aquesta activitat ens aproparà a les característiques princi-
pals de les aus del Delta.

 Cicle superior d’educació primària i 1r, 2n i 3r d’ESO.

Els moixons i la lluna
Conte participatiu sobre els ocells del Delta de l’Ebre
Els ocells són els animals més fascinants i curiosos 
que es poden observar al Delta. En aquesta activitat 
veurem alguns dels moixons més emblemàtics del Delta i 
aprendrem algunes de les seves principals característiques 
tot participant en un conte on nosaltres també serem els 
protagonistes. Endinsem-nos al món màgic dels ocells! 

 Educació infantil i cicle inicial.

Un paisatge d’ocells
Passejada per conèixer els ocells aquàtics
El Delta de l’Ebre és un lloc únic per descobrir els ocells 
propis de les zones humides. En aquesta activitat farem 
una ruta a peu a tocar de la bassa de l’Encanyissada, on 
gaudirem dels ecosistemes lacustres i dels principals ocells 
que hi habiten.
Durada: 2,5 h

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles 
formatius.

 També s’ofereix en anglès.

Pedalant per la bassa
Ruta amb bicicleta per la Tancada
Sortida en bicicleta al voltant de la llacuna de la Tancada 
per descobrir els ocells que hi habiten, nidifiquen i 
s’alimenten. Durant el recorregut, podrem gaudir dels 
ecosistemes de la platja, la badia, la llacuna i els arrossars 
i aprendrem quina és la flora i la fauna que s’adapta a 
cadascun d’aquests ambients.
Durada: 3 h

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles 
formatius.

 També s’ofereix en anglès.

PESCA
—
El bagul amagat
Activitat sobre els arts de pesca tradicionals
L’Emili, un pescador molt bromista, ens ha amagat el 
material per tirar el rall, un dels arts de pesca més antics  
del Delta. No ens ho posa gens fàcil. Per trobar-lo hem de 
ser experts en diferents arts de pesca i orientar-nos molt  
bé dins del centre! 

 Cicles inicial i mitjà d’educació primària.

Com has arribat al plat?
Descoberta de la pesca al Delta mitjançant la gastronomia
La gastronomia del Delta de l’Ebre és molt rica, i un dels 
plats principals de la zona és el peix fresc. Però, com arriba 
al plat? Quin art de pesca s’ha utilitzat? On viu aquest 
peix? Haurem de resoldre dubtes com aquests amb l’ajut 
de diferents recursos educatius. I també practicarem el 
llançament de rall, un art de pesca ben curiós!

 6è d’educació primària i 1r, 2n i 3r d’ESO.

SAL
—
Missatges de sal
Activitat sobre el món de la sal
Esteu preparats per al gran repte? Ens han arribat mis-
satges de sal que parlen de la composició, història, usos, 
etc., de l’únic mineral comestible per als humans. Però 
atenció, no tots són certs! Amb aquesta activitat aprendrem 
la importància històrica de la sal i en coneixerem algunes 
curiositats i propietats.

 Educació primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.

L’ESSÈNCIA DEL DELTA 
—
L’espavilat del Delta
Gimcana sobre el Delta de l’Ebre
En aquesta activitat se’ns presenta un repte molt important: 
esdevenir uns autèntics coneixedors del Delta. Per acon-
seguir-ho haureu de participar en una gimcana i superar 
un seguit de proves relacionades amb temàtiques com les 
aus, la perxa, els arts de pesca, els peixos, les birles... Esteu 
preparats per ser uns autèntics espavilats del Delta?

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles 
formatius.

 També s’ofereix en anglès.



 —
Us proposa experimentar  
a la natura a través de quatre  
eixos: medi natural, medi  
social, sostenibilitat  
i ciències de l’univers.

ESTADES DE NATURA
Estades per conèixer i estimar la natura en un en-
torn privilegiat, a tocar d’un parc natural i un parc 
nacional, amb unes instal·lacions de gran qualitat: 
laboratori, planetari, aula d’informàtica, biblioteca, 
observatori astronòmic, aules... I la possibilitat 
única de descobrir la fauna salvatge dels Pirineus 
de primera mà a través del Centre de Fauna.

MónNatura Pirineus posa a l’abast dels centres 
escolars les estades de natura, una proposta didàc-
tica de primer nivell per tal que els alumnes identi-
fiquin, respectin i estimin els diferents elements que 
conformen el paisatge del Pallars i els Pirineus.

El programa general és de tres dies, de dilluns a 
dimecres o de dimecres a divendres. Inclou tres 
activitats fixes i tres a escollir. També ens adaptem 
a estades de més o menys dies, en funció de les 
necessitats de cada centre.

Les estades de natura són per a alumnes de tots els 
nivells educatius.

—
Una proposta educativa que va des de l’experimentació de  

com funciona un edifici bioclimàtic al coneixement de la fauna 
autòctona dels Pirineus, tot passant per una completa estació 

meteorològica, un hort remeier i un observatori astronòmic  
on descobrir què podem veure dins i fora de la nostra galàxia.

* Àpats inclosos des del sopar del primer dia fins al dinar de l’últim.

Dilluns / dimecres Dimarts / dijous Dimecres / divendres

Matí: de 10 a 13 h Activitat de matí a escollir Fauna dels Pirineus. 
Valoració i cloenda

Tarda: de 15.30 a 17.30 h Presentació i benvinguda. 
Activitat de tarda a escollir

Activitat de tarda 
a escollir

Nit: de 21.30 a 23.30 h Viatja per les galàxies Cinema naturalista

Medi natural
—
Fauna dels Pirineus
Visita al Centre de Fauna
Observar fauna en un medi natural no és gens fàcil. 
Aquesta activitat ens permet conèixer una part de les espè-
cies més representatives de la fauna salvatge dels Pirineus. 
El Centre de Fauna és un espai integrat en el medi, on els 
animals que hi trobarem ens permetran gaudir d’una expe- 
riència única.

 Tots els nivells educatius.

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
Un bosc de sensacions
Activitat d’interpretació del medi utilitzant els cinc sentits 
La percepció d’un espai utilitzant els cinc sentits ens apro-
parà a tot un món de sensacions, que en molts casos ens 
passa totalment desapercebut: el cant d’un ocell, el tacte 
d’una escorça, el gust dels fruits, l’olor d’un bosc... 

 Educació infantil i cicles inicial, mitjà i superior d’educació 
primària.

Natura a l’abast
Descoberta i interpretació del medi 
Itinerari d’interpretació naturalista per les rodalies del 
centre per treballar aspectes del medi natural, com la 
vegetació característica del medi d’alta muntanya, estatges 
de vegetació, obaga i solana, formació dels Pirineus, fauna 
característica i els seus rastres.

 Tots els nivells educatius.

Bolets a casa
Activitat d’experimentació per conèixer el cultiu de bolets 
Aquesta activitat ens permetrà conèixer què és un fong i com 
podem cultivar gírgoles de manera casolana. Després de 
quinze dies en temperatura òptima les podrem fins i tot tastar.

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles 
formatius.

 Totes les activitats també s’ofereixen en anglès.

—
S’ofereix la possibilitat de fer treballs de síntesi en  

català, castellà o anglès per als diversos cursos d’ESO.

—
MónNatura Pirineus complementa la seva 

proposta educativa amb una completa oferta 
d’allotjament i restauració; el centre disposa  

de 24 habitacions amb capacitat total  
per a 94 persones (adaptades a  
persones amb mobilitat reduïda)  

alhora que de serveis de  
menjador i cafeteria. 



Experimentem amb l’aigua!
Activitat d’aprofundiment científic i natural
Què és la pressió atmosfèrica? Seríeu capaços de fer un gelat 
en pocs minuts sense congelador? Com es formen els corrents 
marins? Mitjançant cinc senzills experiments amb l’aigua 
estudiarem alguns dels fenòmens més curiosos de la natura. 

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles 
Formatius.

Sense perdre el nord
Recorregut d’orientació per equips 
El nord és el punt de referència en el nostre hemisferi: molts 
elements naturals representen indicis per localitzar aquest 
punt. Mitjançant un recorregut d’orientació per equips, ens 
aproparem al coneixement d’un medi on saber orientar-se 
és clau per no perdre el rumb!

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles 
formatius.

Excursió al Pla de la Font
Interpretació i reconeixement de l’entorn natural
Excursió de senderisme fins al refugi del Pla de la Font (cota 
2.015 m), tot interpretant aquest entorn privilegiat dins de 
la perifèria del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici.

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles 
formatius.

Rastres 
Aproximació al rastreig de fauna
Activitat de descoberta dels principals rastres de fauna que 
podem trobar a la zona i d’aprenentatge d’eines per a la 
seva identificació com les claus dicotòmiques. Amb les troba-
lles dels participants i els rastres del laboratori, guies i el joc 
del mocador aprendrem a reconèixer els principals rastres.

 Tota la primària.

Aprenents de geòleg
Activitat pràctica d’experimentació
Les formes geològiques originades abans, durant i després 
de les glaciacions ens han deixat uns senyals evidents en 
forma de blocs de granit. 
A partir d’una primera hipòtesi i amb l’estudi posterior 
analitzant-ne la composició i delimitant-ne la situació a la 
vall, resoldrem l’enigma de com han arribat fins al nostre 
entorn proper i en coneixerem amb detall les principals 
característiques.

 Educació secundària i batxillerat.

El bosc batega
Valorització i coneixement del medi forestal
Els boscos madurs són un bé escàs perquè presenten uns 
valors que no es troben fàcilment en altres boscos més 
joves o gestionats de forma intensiva. Tot fent un estudi de 
parcel·les coneixerem l’estructura d’un bosc de coníferes 
d’alta muntanya i aprendrem que gestionar de manera més 
sostenible els boscos pot ajudar que es mantinguin en bon 
estat de conservació.

 ESO, batxillerat i cicles formatius.

Fauna nocturna
Activitat de nit d’immersió a la natura
El paisatge de les Planes de Son es transforma quan el sol 
es pon. Endinsant-nos en plena foscor escoltarem els sons 
de la nit, descobrirem la fauna nocturna del Pirineu amb 
l’ajuda de càmeres de fototrampeig i aprendrem quines 
adaptacions presenten els animals nocturns. En definitiva, 
gaudirem d’una estona en contacte amb la natura més 
misteriosa.

 Tots els nivells educatius.

L’alambí: destil·lem olis essencials 
Coneixement dels processos i mecanismes de la destil·lació
Què són els olis essencials? D’on s’obtenen i com 
s’obtenen? Quins són els processos i mecanismes d’una 
destil·lació?  
I d’una fermentació?  L’activitat de l’alambí respondrà a 
totes aquestes preguntes. Coneixerem els orígens d’aquest 
aparell, així com els productes que se n’extreuen i les seves 
propietats.  

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles 
formatius.

 Totes les activitats també s’ofereixen en anglès.

El paisatge, un llibre obert
Interpretació i lectura del paisatge 
El paisatge representa un llibre i per entendre’l cal que el 
llegim i l’analitzem. Farem una sortida per descobrir com 
ha evolucionat el paisatge dels Pirineus a partir d’activitats 
pràctiques d’observació.

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles 
formatius.

Més enllà d’una egagròpila
Activitat d’experimentació per descobrir l’alimentació dels 
rapinyaires nocturns 
L’alimentació de la major part de rapinyaires nocturns es basa 
en la ingestió de micromamífers. Els materials ossis i de pèl 
no són païts i l’ocell els regurgita. Obrir una egagròpila ens 
permet descobrir la diversitat òssia de les diferents espècies.

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles 
formatius.

El secret de l’almesquera 
Estudi de la qualitat de l’aigua dels nostres rius 
L’almesquera és un mamífer aquàtic difícil d’observar, que 
ens indica un estat d’excel·lència de la qualitat ambiental 
dels nostres rius. Aquesta activitat de descoberta ens apro-
parà a l’estudi dels torrents de muntanya: coneixerem quins 
són els diferents éssers que hi viuen i, a partir de l’anàlisi de 
les aigües residuals de la depuradora, compararem els dife-
rents organismes com a indicadors. Amb una mica de sort, 
fins i tot, podrem cercar el rastre de l’almesquera. Activitat 
exclusiva de la temporada abril-juny. 

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles 
Formatius.

El Parc Nacional
Valorització dels espais naturals protegits
Què és un parc nacional? Quina és la seva funció? Quins són 
els principals aspectes (geomorfologia, fauna i vegetació) que 
caracteritzen el Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici? 
Una excursió per aquest parc ens permetrà de viure amb els 
cinc sentits i conèixer aquest indret tan emblemàtic.

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles 
formatius.

MEDI SOCIAL
—

L’art en ferro 
Aproximació al coneixement de la farga catalana 
Esterri d’Àneu és un poble pirinenc on encara romanen ves-
tigis d’alt interès històric. A partir d’una gimcana fotogràfica 
coneixerem diferents elements relacionats amb el ferro 
que ens permetran saber d’on provenia aquest material i 
com funcionava una farga tradicional, com les que podíem 
trobar prop d’aquest indret: la Vall Ferrera.

 Cicle mitjà d’educació primària.

Romànic a Son
Aproximació a l’estudi de l’art romànic 
Son és un poble que conserva un patrimoni romànic exquisit. 
Amb aquesta activitat podrem descobrir l’organització social 
i les tècniques de construcció emprades en una de les èpo-
ques arquitectòniques més representatives dels Pirineus.

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles 
formatius.

Objectes tradicionals i bitlles pallareses
Coneixement de la cultura popular pallaresa 
La interpretació d’objectes i eines tradicionals de muntanya 
ens aproparà a una forma de vida austera, en què l’optimit-
zació dels recursos era vital per a l’economia de subsistèn-
cia. Aquesta activitat també ens permetrà conèixer un joc 
tradicional que es manté viu als pobles del Pallars. 

 Cicles mitjà i superior d’educació primària, ESO, batxillerat 
i cicles formatius.

El castell de València
Recorregut històric per la vida a la muntanya i als castells
Una passejada pel castell de València ens transportarà un 
munt d’anys enrere en la història del Pallars. Veurem com 
eren els pobles i la vida de muntanya abans del feudalisme 
i quins canvis van experimentar amb l’entrada dels poders 
comtals i coneixerem l’èpica història del comte Hug Roger 
en la defensa del castell de València (l’últim relicte de la 
Catalunya feudal).

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles 
formatius.



Una oferta educativa 
amb un munt  
d’avantatges per a 
alumnes i professors
—

Oferta d’activitats en anglès. Disposem  
de diverses activitats que poden fer-se en anglès.

Web de cada espai amb tota l’oferta 
educativa. A les pàgines web podeu trobar 
informació amb detall i també imatges dels tallers  
i activitats per a escoles.

Espais per menjar i de lleure. Disposem de 
zona de pícnic a Món St Benet i MónNatura Delta de 
l’Ebre i servei de restauració a MónNatura Pirineus.

Atenció personalitzada. Tots els equipaments 
ofereixen un horari ininterromput d’informació i 
reserves, de dilluns a divendres de 9 a 18 h, excepte 
Món St Benet, de 9 a 15 h, i MónNatura Pirineus,  
les 24 hores, de dilluns a diumenge.

Material de suport. Dossiers, materials  
didàctics i eines per tal que les activitats desenvo- 
lupades als equipaments tinguin continuïtat a les  
aules (La Pedrera, Món St Benet, MónNatura Delta 
de l’Ebre i MónNatura Pirineus).

Oferta educativa dirigida a tots els cicles 
educatius. L’oferta de tallers abraça des del  
cicle inicial d’educació primària fins al batxillerat  
i cicles formatius, amb recursos, eines i llenguatges 
adaptats per a cada etapa escolar i amb monitors 
especialitzats per presentar els continguts de  
manera adaptada a cada nivell.

Activitats adaptades als diferents 
currículums escolars. L’oferta abraça des de 
visites genèriques i aptes per a tots els cicles, fins  
a altres d’específiques per a àrees concretes, com 
ara cicles formatius, batxillerat artístic, etc.

La via de la fusta
Activitat d’interpretació dels recursos forestals 
Els usos forestals han estat un recurs òptim per a l’ésser 
humà. A partir d’una interpretació en una zona boscosa i 
del coneixement de les principals eines emprades en aques-
ta explotació, coneixerem el procés que seguia un tronc de 
fusta des de les muntanyes dels Pirineus fins a arribar al seu 
destí comercial.

 Cicle superior d’educació primària.

El bon pastor 
Joc relacionat amb el pastoralisme 
La ramaderia continua activa a les nostres valls, però de 
ramats d’ovelles cada vegada en veiem menys. Com funci-
onava un ramat d’ovelles? Com s’organitzaven els pastors 
per menar el ramat? Aquest joc ens permetrà descobrir els 
secrets amagats de l’ofici de pastor i ens aproximarà al 
coneixement del seu cicle anual.

 Cicles inicial i mitjà d’educació primària.

SOSTENIBILITAT
—
L’edifici viu, una casa per a cada medi
Coneixement del funcionament de l’edifici 
Activitat per conèixer els principis de l’arquitectura bio-
climàtica i d’integració en el paisatge que s’ha adoptat 
en el disseny i la construcció del centre de les Planes de 
Son. També s’incidirà en altres exemples de construcció en 
diferents indrets del planeta.

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles 
formatius.

Tal com raja
Joc per conèixer el cicle de l’aigua 
Els nostres cursos d’aigua estan sotmesos a la intervenció 
de l’ésser humà, tant pel que fa als seus usos com als seus 
possibles contaminants. L’activitat es basa en un joc de 
pistes i permet que els nois i noies coneguin els possibles 
recorreguts dels nostres rius.

 Cicle superior d’educació primària.

CSI: compost sota investigació
Joc de rol per conèixer el procés del compostatge
Conscienciar els ciutadans de la seva responsabilitat en 
el consum i la generació de residus no és una tasca fàcil. 
Aprenent nous comportaments podrem facilitar-ne la gestió 
i entre tots podrem ajudar a fer dels nostres pobles i les 
nostres ciutats uns hàbitats més sostenibles. Els residus 
orgànics domèstics en són un cas especial, ja que poden 
deixar de ser un residu i tancar el cicle natural mitjançant el 
procés del compostatge. 

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles 
formatius.

CIÈNCIES DE L’UNIVERS
—
El Sol, la nostra estrella
Activitat d’observació i experimentació al voltant del Sol 
El Sol és una estrella clau per al nostre planeta, i disposa 
de diferents cicles dinàmics. A partir de l’observació apren-
drem a identificar les taques solars, un espectacle viu en 
directe. Posteriorment, desenvoluparem una pràctica en què 
utilitzarem una cuina solar per coure aliments.

 ESO, batxillerat i cicles formatius.

Gimcana del sistema solar
Activitat de coneixement del Sol i els planetes 
El nostre sistema solar disposa d’una gran varietat de 
planetes. Aprendrem a conèixer-los i a entendre’n el 
funcionament i la dinàmica. Posteriorment, desenvoluparem 
l’observació solar amb un telescopi.

 Cicles mitjà i superior d’educació primària.

Viatja per les galàxies 
Activitat d’interpretació i observació del cel de nit 
L’observació del cel nocturn ha estat des de fa milers d’anys 
una matèria d’interès molt important per a l’ésser humà. 
Aquesta activitat pretén apropar-nos al coneixement de 
les principals constel·lacions i cossos celestes visibles a 
l’hemisferi nord.

 Tots els nivells educatius.

VISITES ADAPTADES 
EN IDIOMES

 Totes les activitats també s’ofereixen en anglès.

Meteorologia per a tothom! 
Activitat d’iniciació a la meteorologia
El temps és un dels factors que més ens condicionen a 
l’hora de fer una activitat en el medi: plourà, nevarà, farà 
sol... Aquesta activitat ens permetrà descobrir els diferents 
aparells meteorològics, conèixer la diversitat i característi-
ques dels núvols i, fins i tot, fer una possible predicció del 
temps a curt termini.

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat  
i cicles formatius.
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La Pedrera
La Pedrera

Visita guiada a l’edifici

Hi havia una vegada... La Pedrera

L’habitació secreta de La Pedrera

Indiana Stones: explorem!

Gaudí Operació Gaudí

Modernisme
L’escala de cargol

Modernisme 3.0

Poder, revolució i bohèmia

Arquitectura La Pedrera, escola d’arquitectes

Espectacle Un cau de mil secrets

Món St Benet

Monestir

Visita guiada «Mil anys d’història d’un monestir»

Visita guiada «Un dia a la vida de Ramon Casas»

Visita guiada «Hi havia una vegada... un monestir!»

La terra i el poder

Història d’un retrat

Pedra sobre pedra

Frescos de butxaca

Ramon Casas i el misteri de Sant Benet

Fundació Alícia

Visita a la Fundació Alícia

Entrepans extravagants

Fem cuinetes!

Correfogons

Els tastaolletes

Setciències a la cuina

Fenòmens a la carta

Roda el món i torna al Born

Per sucar-hi pa

Enllulla’t els dits

Horts (Consultar activitats i nivells)

Pensem amb les mans! (en col·laboració amb la FUB)

MónNatura 
Delta de l’Ebre

Visita guiada

Aus

L’ocell que ha perdut la memòria

Cens d’ocells

Els moixons i la lluna

Un paisatge d’ocells

Pedalant per la bassa

Pesca
El bagul amagat

Com has arribat al plat?

Sal Missatges de sal

L’essència del Delta L’espavilat del Delta

MónNatura 
Pirineus

Medi natural

Fauna dels Pirineus

Un bosc de sensacions

Natura a l’abast

Bolets a casa

El paisatge, un llibre obert

Més enllà d’una egagròpila

El secret de l’almesquera

El Parc Nacional

Experimentem amb l’aigua

Sense perdre el nord

Excursió al Pla de la Font

Rastres

Aprenents de geòleg

El bosc batega

Fauna nocturna

L’alambí: destil·lem olis essencials

Medi social

L’art en ferro

Romànic de Son

Objectes tradicionals i bitlles pallareses

El castell de València

La via de la fusta

El bon pastor

Sostenibilitat
L’edifici viu, una casa per a cada medi

Tal com raja

CSI: compost sota investigació

Ciències de l’univers

El Sol, la nostra estrella

Gimcana del sistema solar

Viatja per les galàxies 

Meteorologia per a tothom!

QUADRE RESUM D’ACTIVITATS PER NIVELLS EDUCATIUS



La Pedrera
Provença, 261-265, entresol
08008 – Barcelona
Tel. 902 202 138
escoles@lapedrera.com
www.lapedrera.cat

Món St Benet
Camí de St. Benet de Bages, s/n
08272 – Sant Fruitós de Bages
Tel. 93 875 94 01
info@monstbenet.com
www.monstbenet.cat

MónNatura Delta de l’Ebre
Llacuna de la Tancada
Carretera del Poblenou del Delta a les Salines
43870 – Amposta
Tel. 977 053 801
info@monnaturadelta.com
www.monnaturadelta.cat

MónNatura Pirineus
Les Planes de Son, Son
25587 – Alt Àneu
Tel. 973 626 722
monnaturapirineus@fcatalunyalapedrera.com
www.monnaturapirineus.cat

Informació general
comercial@lapedrera.com

INFORMACIÓ I RESERVES

La Pedrera

Món St Benet

MónNatura Delta de l’Ebre

MónNatura Pirineus

El nostre compromís amb la societat
A la Fundació Catalunya-La Pedrera ajudem les persones a construir un futur 
millor i més just. Per això, oferim oportunitats als que més ho necessiten, fomentem 
el talent, la creació i l’educació, i conservem el patrimoni natural i cultural.


