PROGRAMA D’ACTIVITATS
PER A ESCOLES

Experiències fascinants
i interactives en la proposta
didàctica més avançada
—
Que els infants i joves adquireixin coneixements
i esmolin la imaginació i la creativitat a través d’experiències
fascinants. Com? Mitjançant activitats vivencials, 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.
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.
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!

Els tres eixos temàtics
—
Viure la història i l’art
com una aventura

La natura com mai
l’has experimentada

Aprendre a menjar millor,
de la manera més divertida

Activitats multisensorials i interactives
a les aules taller de La Pedrera i proposta
vivencial a Món St Benet.

Activitats d’un dia i estades de natura a
MónNatura Pirineus, activitats lúdico-educatives
al centre MónNatura Delta de l’Ebre i activitats
a la Muntanya d’Alinyà.

Amb tallers i activitats per promoure
els hàbits alimentaris saludables
a la Fundació Alícia (Món St Benet).

SORTIDES D’UN DIA

Podeu gaudir de serveis
educatius a:
—
La Pedrera
BARCELONA
La Pedrera, un dels edificis més representatius de la ciutat
de Barcelona i del Modernisme català, 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 innovació,
i ofereix una nova manera d’apropar-se a la història.
www.lapedrera.cat

Món St Benet
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.
www.monstbenet.cat

MónNatura Delta de l’Ebre
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.
www.monnaturadelta.cat

Muntanya d’Alinyà

ESTADES

ALINYÀ
La muntanya d’Alinyà, grandiós escenari i refugi d’espècies
emblemàtiques com l’isard o el gall fer, se situa als Prepirineus
catalans, l’única regió d’Europa on es poden observar amb certa
facilitat les quatre espècies de voltors que viuen a l’Antic Continent:
voltor comú, trencalòs, voltor negre i aufrany.
www.alinyamuntanya.cat

MónNatura Pirineus
SON – ALT ÀNEU
MónNatura Pirineus és un equipament ubicat en un meravellós paratge
de les valls d’Àneu, que ofereix estades d’educació ambiental, amb
allotjament inclòs, en instal·lacions de gran qualitat. S’hi fan activitats
adreçades a difondre la importància de conservar la natura i el paisatge.
www.monnaturapirineus.cat

La Pedrera, una
experiència interactiva
per descobrir el
patrimoni de Gaudí
—

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

VISITES GUIADES
Visita guiada a l’edifici

Veniu a fer un recorregut pels espais més representatius
d’una de les obres més singulars de l’arquitecte
Antoni Gaudí. Aquest edifici polèmic i trencador de la
Barcelona de principis del segle XX va incorporar grans
innovacions per a aquella època. Declarat Patrimoni
de la Humanitat el 1984, l’edifici continua meravellant
avui en dia visitants d’arreu el món.
Tots els nivells educatius.
També s’ofereix en castellà, anglès, francès
i alemany.

NOVETAT

Pedrera Pro

Tots els camins del millor Modernisme català porten
a l’Eixample, el cor de la ciutat de Barcelona, on
s’ubica La Pedrera, l’última obra civil d’Antoni Gaudí
i segurament una de les més singulars. Us proposem
un recorregut especial pels seus espais més
emblemàtics, on farem un repàs dels continguts
explicats a l’aula. Us presentarem el context històric
de principis del segle XX de manera molt amena, a
través d’audiovisuals que ens ajudaran a establir la
seva relació amb l’art i la societat. Visita especialment
pensada per a alumnes que estiguin preparant les PAU.
Batxillerat.
També s’ofereix en castellà.

TALLERS
LA PEDRERA
—
Hi havia una vegada el trencadís

Taller plàstic de la tècnica del trencadís
Una activitat plàstica i creativa on experimentarem
amb una de les tècniques decoratives que Gaudí va
aplicar a l’edifici: el trencadís. A més a més, coneixerem la història de La Pedrera a través d’imatges
d’aquella època, i fins i tot farem un petit viatge en
el temps acompanyats d’un personatge màgic per
descobrir la inspiració natural de l’arquitecte.
Educació infantil i cicles inicial i mitjà d’educació
primària.

NOVETAT

La forja màgica

Taller plàstic de la tècnica del ferro forjat
Una activitat plàstica i creativa enfocada al disseny
dels balcons de La Pedrera. Són algues i peixos o realment són baranes de ferro forjat? Podrem descobrir-ho
tot modelant el nostre balcó de filferro tal com ho feia
Gaudí. A més a més, coneixerem un personatge màgic
que ens explicarà quins secrets amaga La Pedrera.
Educació infantil i cicles inicial i mitjà d’educació
primària.

L’habitació secreta de La Pedrera

Taller sobre l’edifici i el seu context històric
En un racó de La Pedrera hi ha una habitació secreta
on es pot viatjar en el temps. Si hi entrem, podrem
conèixer la història d’aquest edifici, així com els seus
protagonistes, que ens desafiaran a superar un seguit
de proves per poder trobar la sortida de l’habitació
secreta. Us atreviu a entrar-hi?
Cicles mitjà i superior d’educació primària
i 1r cicle d’ESO.

Indiana Stones: explorem!

Visita dinamitzada sobre l’edifici i la inspiració
de Gaudí
Esdevenint exploradors intrèpids com Indiana Jones
descobrirem tots els racons de La Pedrera a través
d’una sèrie de missions plantejades als espais més
emblemàtics de l’edifici. Haurem de resoldre amb èxit
l’enigma de la natura seguint el mapa d’explorador
d’Indiana Stones per trobar el tresor més valuós
d’Antoni Gaudí, amagat en algun indret de la casa.
Educació infantil i cicles inicial i mitjà d’educació
primària.
També s’ofereix en castellà i anglès.

GAUDÍ
—

EL MODERNISME
—

Operació Gaudí

L’escala de cargol

Activitat tecnològica, interactiva i d’investigació
sobre Antoni Gaudí
Passats més de 80 anys, un investigador privat, l’Ignasi
Miralles, rep un encàrrec per dur a terme una investigació a l’obrador de Gaudí, que va ser incendiat durant
la Guerra Civil. Ajudem-lo a seguir les pistes que va
deixar l’arquitecte per trobar allò que encara ningú no
ha descobert.
Cicles mitjà i superior d’educació primària
i primer cicle d’ESO.

NOVETAT

Activitat tecnològica i interactiva sobre el Modernisme
A La Pedrera us convidem a participar en el gran
concurs del Modernisme. Agrupats en tres equips i
seguint el format de concurs televisiu, els concursants
demostraran la seva perícia, rapidesa i enginy en
diverses proves relacionades amb el moviment artístic
més transformador de la cultura catalana del segle.
Cicle superior d’educació primària, ESO,
batxillerat i cicles formatius.
També s’ofereix en castellà, anglès i francès.

Modernisme 3.0

Els animals gaudinians i on trobar-los

Taller audiovisual pel Modernisme de Barcelona
Un individu obsessionat pel Modernisme ha piratejat
el nostre ordinador i amenaça de deixar sense subministrament elèctric la ciutat de Barcelona. Podrem
evitar-ho tot acceptant el seu repte de seguir una ruta
virtual pel Modernisme de Barcelona i resolent els
enigmes sobre els espais que ens proposi.
ESO, batxillerat i cicles formatius.

Visita dinamitzada sobre la inspiració de Gaudí
La Pedrera és una casa o un bosc encantat ple de
plantes, arbres i animals que s’amaguen en diferents
racons de l’edifici? Només podrem descobrir-ho si
explorem els espais més emblemàtics de la casa. Per
no perdre’ns, haurem de seguir el Llibre de la Natura
d’Antoni Gaudí, a través del qual podrem esbrinar
quins són els animals gaudinians i on trobar-los.
Educació infantil i cicles inicial i mitjà d’educació
primària.
També s’ofereix en castellà i anglès.

Poder, revolució i bohèmia

Taller audiovisual sobre el context històric
i sociocultural del segle XX
A través de la història de diversos personatges
podrem entendre el funcionament de la societat durant
l’època modernista. Participarem en diferents episodis
històrics a fi de descobrir com eren les relacions entre
burgesos, obrers, artistes i menestrals, i com girava
la roda del poder, la revolució i la bohèmia.
Cicles mitjà i superior d’educació primària, ESO,
batxillerat i cicles formatius.
NOVETAT

Qui és qui?

Visita gamificada sobre el context històric
i sociocultural del segle XX
Voleu saber com era La Pedrera 100 anys enrere
i conèixer la gent que hi vivia i que hi treballava?
Podreu fer-ho a través d’un joc de pistes per diferents
llocs de la casa tot convertint-vos en els protagonistes
de La Pedrera de principis del segle XX, amb els seus
accessoris i complements. Entre tots descobrirem
les curiositats que amaga aquesta casa i coneixerem
qui era qui en la vida quotidiana de l’edifici.
Cicles inicial, mitjà i superior d’educació primària.

ARQUITECTURA
—

ESPECTACLE
—

La Pedrera, escola d’arquitectes

Un cau de mil secrets

Taller plàstic i creatiu d’arquitectura
Arquitectes per un dia, com el geni Antoni Gaudí!
Seguint els seus passos, projectarem unes maquetes
fent servir la nostra imaginació i creativitat, però a la
vegada sense deixar de ser racionals i organitzats.
Així serà com crearem elements arquitectònics basats
en les superfícies reglades que Gaudí emprava sovint
en les seves obres.
ESO, batxillerat i cicles formatius.
També s’ofereix en castellà, anglès i francès.

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 educatius transversals.
El protagonista, un manobre que treballava en la
construcció de l’edifici, viatja 100 anys en el temps
i es fa amic d’uns joves turistes i estudiants. Ell serà
el fil conductor de la història, que es desenvolupa
entre diàlegs i cançons de Joan Vives, interpretades
per El Musical Més Petit.
Educació primària i 1r cicle d’ESO.
Consulteu dates programades al web
www.lapedrera.cat

Món St Benet,
una experiència per reviure
la història i aprendre
a menjar millor
—

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

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 posarnos 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,
batxillerat i cicles formatius.
També s’ofereix en anglès juntament amb un petit
dossier de vocabulari específic.

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 família, 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.

NOVETAT

El monestir en joc

Itinerari de descoberta del monestir
Som a l’any 1002 de la nostra era. Els abats del
cenobi de Sant Benet dels últims anys han espoliat
i maltractat els béns del monestir. Els monjos, per
primera vegada, decideixen elegir ells mateixos el
nou abat, i totes les famílies nobles de la contrada
presenten el seu candidat. Aquest és el punt de
partida d’una visita, amena i diferent, pensada
especialment per als alumnes de secundària, que ens
portarà pels espais més emblemàtics del monestir de
Sant Benet, tot descobrint, a partir de petits reptes,
la societat, la vida religiosa i l’art de l’edat mitjana.
Al final, la història serà més que un joc.
ESO

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’aventura de la història.
Educació infantil i cicle inicial d’educació primària.

NOVETAT

Visita a la Fundació Alícia

La visita a Alícia es planteja com una experiència
d’escape en què es tractarà de descobrir qui és o qui
són els anomenats Homo alimentarius, predisposats
a alimentar-se de manera més saludable. Mitjançant
tota una sèrie d’enigmes i de proves, anirem descobrint i coneixent què és i què fa la Fundació Alícia
(Alimentació i Ciència), un centre dedicat a la recerca
en la cuina que promou la bona alimentació i que
treballa perquè tots mengem millor.
Batxillerat i cicles formatius.
		

TALLERS
MONESTIR
—

Pedra sobre pedra

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 monjos. Serà una estona en què, a
través d’una sèrie de proves i jocs tradicionals, viurem
les desigualtats i també els privilegis 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.

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 però també en constructors de retaules barrocs. 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.

Història d’un retrat

Frescos de butxaca

La terra i el poder

Taller participatiu per aprofundir en l’època del
feudalisme
Unes misterioses imatges relacionades amb el passat
medieval del monestir ens conduiran cap a personatges
i històries remotes. Qui eren els seus protagonistes?
Quins secrets amagaven? Un joc d’investigació i
observació 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.

NOVETAT

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 acabada, podrem marxar
a casa amb un bocí d’art a la butxaca.
Cicle superior d’educació primària i ESO.
També s’ofereix en anglès.

El misteri de Sant Benet

FUNDACIÓ ALÍCIA
—

d’arremangar-nos a la cuina, caldrà mirar-nos bé tots
els ingredients per descobrir tots els beneficis que ens
aporten. Un cop acabada la feina farem un tastet del
nostre petit dinar.
Cicles inicial, mitjà i superior d’educació primària.
També s’ofereix en anglès.

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
desordenat 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

Joc d’investigació
De la mà d’en Ramon Casas, endinsa’t en un viatge
a través de la història i l’art del monestir. Qui va
assassinar el monjo que va trobar el pintor? Per què?
Seràs capaç de resoldre el misteri? A través d’un joc
d’enigmes relacionats amb la societat i l’art descobrirem
com era la vida quotidiana a Sant Benet. Una activitat
diferent per descobrir com era i funcionava un monestir
a l’edat mitjana en primera persona.
ESO, batxillerat i cicles formatius.

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 cuinem cada equip haurà de respondre preguntes relacionades amb l’alimentació saludable, els productes de temporada, 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.
També s’ofereix en anglès. (adaptat)

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: posarem a prova el nostre sentit del
gust tot clavant mossegada als sucs de fruita, mentre
descobrim d’on surt la mantega i rematem el taller
preparant unes postres que no són el que semblen!
Educació infantil i cicle inicial d’educació primària.

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.

Enllulla’t els dits

Taller de cuina de l’època medieval
Un viatge pels rebosts i les cuines de l’edat mitjana
Quins eren els productes que agradaven més als
nostres avantpassats medievals? El sucre, la canyella,
les herbes aromàtiques, els llegums, la carn... seran
els companys de viatge que guiaran els nostres sentits
per descobrir no només com era la societat de l’època,
sinó què menjava i per què. Receptes refinades com el
menjar blanc o el flaó i plats populars com els cigrons
tendres obriran el nostre paladar a nous sabors i ens
ajudaran a descobrir un retall de la nostra història
d’una manera ben diferent.
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 revolucionaren 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 acompanyar 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.

HORTS
—
Planta’t a l’hort

Taller a l’Hort d’Aprendre
El nostre pagès necessita ajuda per endreçar l’hort.
Veniu a fer de pagesos per un dia i a través de la
manipulació, la descoberta i algunes endevinalles
coneixerem què s’hi amaga i com funciona, amb les
seves fruites i verdures de temporada. Finalment, en
plantarem algunes varietats. Tothom a arremangar-se!
Educació infantil i cicle inicial d’educació primària.

De l’hort al plat

Taller de cuina a l’Hort d’Aprendre
A l’hort coneixerem què és l’agricultura ecològica
i quins són els productes de temporada i de proximitat.
Amb aquests coneixements podrem collir alguns
d’aquests productes i entre tots aprendrem algunes
maneres curioses de cuinar-los per poder acabar
fent-ne un tast. És per llepar-se’n els dits!
Cicle mitjà i superior d’educació primària.

ENTORN
—
NOVETAT

Un clic al riu

Activitat de descoberta al riu Llobregat
Les fotografies d’una càmera col·locada al riu,
que es dispara amb el moviment, ens descobreixen
la vida «secreta» a l’entorn d’aquest hàbitat.
Durant l’activitat investigarem quins animals
i plantes s’amaguen al riu i com afecta la qualitat
de l’aigua a la seva vida i a l’entorn proper.
Cicle superior d’educació primària i primer
cicle d’ESO.

MónNatura Delta
de l’Ebre, una experiència
única sobre les aus,
els peixos i les salines
—

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

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. 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 l’activitat de perxar.
També s’ofereix en anglès.

Els moixons i la lluna

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

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.

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

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 principals de les aus del Delta.
Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat
i cicles formatius.

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
—

SAL
—

El bagul amagat

Missatges de sal

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, mitjà i 5è d’educació primària.

Com has arribat al plat?

Descoberta de la pesca artesanal al Delta
Sabem que al Delta és molt típic menjar peix.
Però, com arriba al plat? On viuen els peixos?
Quins arts de pesca s’utilitzen? 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.

Activitat sobre el món de la sal
Esteu preparats per al gran repte? Ens han arribat
missatges 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 i ESO.

Un misteri a les salines

Joc sobre les salines al segle XVI
Ens convertirem en personatges vinculats a les salines
del Delta al segle XVI, com reis, comerciants o saliners.
Amb l’ajuda d’un personatge misteriós i el nostre enginy
haurem de superar diferents reptes per descobrir on
han guardat els pirates els diners que han robat de les
salines. Serem capaços d’esbrinar on són les monedes?
Cicle superior d’educació primària i primer cicle
d’ESO.

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 aconseguir-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?
Cicles mitjà i superior d’educació primària, ESO,
batxillerat i cicles formatius.
També s’ofereix en anglès.

MónNatura Pirineus,
un centre per experimentar
amb la natura
i observar les estrelles
—

Una proposta per descobrir
els Pirineus i gaudir-ne a través
d’estades de natura i activitats
d’educació ambiental

ESTADES

ACTIVITATS

MónNatura Pirineus complementa la seva proposta
educativa amb una especial oferta d’allotjament
i restauració; el centre disposa de 24 habitacions
amb capacitat total per a 94 persones (adaptades
a persones amb mobilitat reduïda) i servei de menjador i cafeteria.

DESCOBRINT
EL NOSTRE ENTORN
—

El programa general és de tres dies, de dilluns a
dimecres o de dimecres a divendres. Inclou activitats
fixes i 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.
Dilluns / dimecres

Matí

Dimarts / dijous

Dimecres / divendres

Activitat de matí a escollir

Fauna dels Pirineus.
Valoració i cloenda

Tarda

Presentació i benvinguda.
Activitat de tarda a escollir

Activitat de tarda
a escollir

Nit

Viatja per les galàxies
o Fauna nocturna

Nit de grup*

* Nit de grup (activitats amb l’acompanyament del professorat): Cinema naturalista – Vetllada de comiat (màxim 40 alumnes) – Jocs de natura

Recorregut naturalista

Activitat de descoberta del medi
Itinerari pels voltants de les Planes de Son per
descobrir i conèixer aspectes del medi natural típics
dels Pirineus com la vegetació d’alta muntanya i la
fauna d’aquest entorn. En presència de neu, es durà
a terme amb raquetes.
Tots els nivells educatius (raquetes a partir de 5è).
També s’ofereix en anglès (un grup).

Un bosc de sensacions

Activitat d’interpretació del medi amb els cinc sentits
La percepció d’un espai utilitzant els cinc sentits ens
aproparà 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 primària.

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.

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. Coneixerem quins són
els diferents éssers que viuen als torrents de muntanya
i, a partir de l’anàlisi de les aigües residuals de la
depuradora, compararem els diferents 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.

Pobles de muntanya

Descoberta del poble de Son
Caminarem fins al poble de Son per conèixer
com vivien als pobles de muntanya anys enrere
i descobrir l’exquisit patrimoni romànic que encara
s’hi conserva.
Cicles mitjà i superior d’educació primària,
ESO, batxillerat i cicles formatius.

Aprenents de geòleg

Activitat pràctica d’experimentació
Mitjançant l’experimentació descobrirem com
ha estat el procés de formació dels Pirineus
i quines són les seves característiques principals.
Al laboratori, a partir d’una primera hipòtesi,
investigarem com han arribat els blocs de granit
al nostre entorn més proper.
ESO i batxillerat.
També s’ofereix en anglès (un grup).

LA FAUNA D’ALTA MUNTANYA
—
Fauna dels Pirineus

Visita al Centre de Fauna
Aquesta activitat ens permet conèixer algunes
de les espècies 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 experiència única.
Tots els nivells educatius.
També s’ofereix en anglès (un grup).

Rastres de fauna

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 troballes dels participants
i els rastres del laboratori aprendrem a reconèixer
els principals rastres.
Educació primària i ESO.

Excursió pels Pirineus

Interpretació i reconeixement de l’entorn natural
Excursió de senderisme tot interpretant aquest
entorn privilegiat dins la perifèria del Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
En presència de neu, es durà a terme amb raquetes.
Activitat de dia sencer.
Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat
i cicles formatius.
També s’ofereix en anglès (un grup).

Més enllà d’una egagròpila

Activitat sobre 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.
També s’ofereix en anglès (un grup).

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. Activitat exclusiva de la temporada abril-juny.
Tots els nivells educatius.
També s’ofereix en anglès (un grup).

MÉS ENLLÀ DELS PIRINEUS
—
Bolets a casa

Activitat d’experimentació del 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.

Experimentem amb l’aigua!

Activitat d’experimentació 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.

L’edifici viu, una casa per a cada medi

Coneixement del funcionament de l’edifici
Activitat per conèixer els principis de l’arquitectura bioclimàtica i d’integració en el paisatge que s’ha adoptat
en el disseny i la construcció de MónNatura Pirineus.
També s’incidirà en altres exemples de construcció en
diferents indrets del planeta.
Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat
i cicles formatius.

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.
També s’ofereix en anglès (un grup).

Muntanya d’Alinyà,
una experiència
emocionant a la terra
dels voltors

—

Un espai natural únic a tot Catalunya
que combina senderisme, paisatge,
observació, identificació i coneixement
d’aquests grans rapinyaires.
NOVETAT

Menjant amb voltors

Sortint des d’Alinyà, de la mà d’un guia-tècnic
de fauna i per un camí històric, s’arriba al mirador
dels Voltors (excursió d’uns 45-60’). Allà observem
amb telescopis com els voltors s’alimenten, com
interactuen i com sobrevolen el mirador.
Un dossier pedagògic ens ajudarà a comprendre
la seva importància ecològica i els beneficis
que aporten a la societat.
Cicles mitjà i superior d’educació primària,
ESO, batxillerat i cicles formatius.
També s’ofereix en anglès.

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

Material de suport
Dossiers, materials didàctics i eines per
tal que les activitats desenvolupades als
equipaments tinguin continuïtat a les aules
(La Pedrera, Món St Benet, MónNatura
Delta de l’Ebre, MónNatura Pirineus
i Muntanya d’Alinyà).
Oferta dirigida a tots
els cicles educatius
L’oferta de tallers comprèn 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 comprèn 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.

Oferta d’activitats en idiomes
Disposem de diverses activitats
que poden fer-se en castellà, anglès,
francès i alemany. Consulteu la fitxa
de cada activitat.
Web de cada espai amb
tota l’oferta educativa
A les pàgines web de cada equipament
podeu trobar informació amb detall
i també imatges dels tallers i les activitats
per a escoles.
Espais per menjar i de lleure
Disposem de zona de pícnic a
Món St Benet, MónNatura Delta
de l’Ebre i Muntanya d’Alinyà 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).
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INFORMACIÓ I RESERVES
Informació general: comercial@lapedrera.com
La Pedrera

Món St Benet

Provença, 261-265, entresol
08008 - Barcelona
Tel. 93 214 25 76
escoles@lapedrera.com
www.lapedrera.cat

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

Espai Natura
Muntanya d’Alinyà

Plaça del Ball Pla
25794 - Alinyà
Tel. 608 055 666
info@alinyamuntanya.cat
www.alinyamuntanya.cat

MónNatura Pirineus
Muntanya d’Alinyà

Món St Benet

La Pedrera

MónNatura Delta de l’Ebre

La nostra raó de ser: les persones
La Fundació Catalunya La Pedrera serveix a la societat construint un
futur millor i més just. Per això, ofereix oportunitats a les persones;
impulsa el talent, la creació i l’educació; fomenta hàbits d’alimentació
saludables, i conserva i comparteix el patrimoni natural i cultural.

