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i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les 
diferents activitats. 
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NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

GNOMO PARK 
 
 Tipus d'activitat/servei: Parc d'activitats 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Gnomo Park és un parc  ambientat en el món dels populars GNOMS. Està construït enmig d´un bosc de pins mediterranis. 
EL PARC INFANTIL. Ideal per a nens des de que caminen fins els 10/12 anys. Consta de jocs infantils d´interior i exterior. 
Amb jocs participatius, una mini granja aviaria. 
ZONA D´AIGUES, amb un joc aquàtic molt actiu, una piscina de clapoteig i una zona de “Spray Splash” amb diferents i 
divertits sortidors.  
ADVENTURE GOLF. diferenciat de qualsevol altre pel seu entorn natural. Consta de dos extensos circuits  de 18 forats 
cadascun que discorren en plena naturalesa. S´uneix la diversió de competir en família, o amb els amics, i la placidesa 
d´una passejada pel bosc. 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

Des de que caminen fins els 10/12 ANYS 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

GNOMO PARK. Ctra de Lloret a Blanes, GI-682 pk. 8.7, 17310 LLORET DE MAR 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

Durada de l´activitat, A partir de les 10,00h fins a les 16/17,00h. 
Organització a carrec nostre, formant grups de 20 nens aproximadament, que es tornaran a les diferentes activitats per 
tal de gaudir al máxim de totes les instal.lacions. Capacitat simultanea fins a 180 nens 
 



  
 
 
 
 

 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
Tel. 972 36 80 80, mail: info@gnomo-park.com, www.gnomo-park.com 
 

 Com fer la reserva? 
Al Gnomo Park, tel. 972 36 80 80    mail: info@gnomo-park. com 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
Depen de l´activitat que es volgui realitzar. 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

Preu per esplais i centres socieducatius: 7,50€ per nen, monitors gratis (inclou: parc infantil + llits elastics + mini 
golf) 

 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
6.00€ per nen. Monitors gratis 

 

 
ALTRES COMENTARIS //////////////////////////////////////////////////////////////// 

Gnomo Park, fa 18 anys que existeix. Tots els anys rebem excursions escolars y de casals d´estiu, amb un index molt alt 
de repeticions 
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NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

PARC AQUÀTIC WATERWORLD 
 
 Tipus d'activitat/servei: Parc d'activitats 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Water World, el parc aquàtic de Lloret de Mar on podrà gaudir de diferents atraccions com: piscines d’onades, rius ràpids, 
tobogans, kamikazes i les fantàstiques pistes toves, kids WaterWorld, speed slides etc...  Un  conjunt  d’atraccions   
orientades  tant  per  al públic infantil com per a l’adult  l'Espai perfecte per passar un dia innolvidable. Considerat el millor 
parc d'Europa per les seves atraccions i zones verdes de gran valor natural i paisatgístic, des de 1985 .Trobaran els 
serveis més adients al mateix parc aquàtic, pel seu confort i experiència, com els nostres restaurants, creperies, zones 
de pícnic o pinedes, on podrà relaxar-se i gaudir d’un entorn envejable. 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

de 3 anys fins a 16 anys. 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

Parc Aquàtic WaterWorld en Lloret de Mar 
Ctra. Vidreres Km. 1,2 
17310 Lloret de mar 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

Excursions d'un dia al parc en grups de com a minim 20 persones i amb l'entrada gratuita d'un monitor per a cada 10 
nens. 
 
 
 



  
 
 
 
 

 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
www.waterworld.es, waterworld@waterworld.es, 972 36 86 13 
 

 Com fer la reserva? 
enviar un e-mail a waterworld@waterworld.es 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
TOT EL DIA     
 +1,20 m. 33,00 euros  
 0,80 m. - 1,20 m. / Senior (+65 ANYS)* 19,00 euros 
 0 m. - 0,80 m. G R A T I S 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

preu per participan 9 euros, els monitors tenen l'entrada gratuita, màxim un monitor per cada 10 participants. 
 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
no dispossem 

 

 
ALTRES COMENTARIS //////////////////////////////////////////////////////////////// 

si el responsable de la sortida no ens coneix personalment, el convidem a visitar-nos, abans d'organitzar la sortida, obrim 
portes el dilluns dia 23 de Maig 2016, sisplau interessats enviar e-mail a waterworld@waterworld.es, a l'atenció de Maria 
Moro 
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NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

BARCELONA BOSC URBÀ 
 
 Tipus d'activitat/servei: Parc d'activitats 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Som un parc d'aventura en alçada que compta amb 3 circuits d'aventura pensats per edats que van des dels 3 anys fins 
l'edat adulta. 
Circuit taronja (3-8 anys): 
https://www.youtube.com/watch?v=63SNIrb_q5A 
Circuit blau (8 anys en endavant i 1.35m d’alçada mínima, nivell de difucultad mitja):  
https://www.youtube.com/watch?v=Y8xDSk9zKTg 
Circuit vermell (11 anys en endavant i 1.45m alçada mínim, nivell de dificultad alta): 
https://www.youtube.com/watch?v=jkvC494HfUo 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

3 anys fins edat adulta 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

Parc del Fòrum de Barcelona 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

La durada depèn del número d'assistents i si aquests es poden dividir en els diferents circuits o be tots han de fer el 
mateix, la durada de l'activitat per un grup de 50 persones és d'unes dos hores i poc. 
 
 
 



  
 
 
 
 

 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
www.barcelonaboscurba.com 
https://www.youtube.com/channel/UCn_Wx5qsDuOG3YAaQDD8nCA 
https://www.facebook.com/barcelonaboscurba 
 

 Com fer la reserva? 
info@barcelonaboscurba.com 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
Preus en taquilla 11€ circuit taronja 17€/circuit blau o vermell. 8€/circuit taronja (+15 pax) i 13€/circuit blau o 
vermell (+15 pax) 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

7€/circuit taronja i 10€/circuit blau o vermell independentment del número de participants. Monitors i educadors 
entrada lliure 

 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
7€/ qualsevol circuit 

 

 
ALTRES COMENTARIS //////////////////////////////////////////////////////////////// 

Ens adaptarem a les vostres necessitats sempre que ens sigui possible, només cal que en parlem. 
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NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

GRANJA CAN GEL / VIU CAN GEL! 
 
 Tipus d'activitat/servei: Parc d'activitats 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Can Gel és una granja de vaques lleteres en actiu que, a part de l'activitat agrària, ofereix a tot tipus de públic el projecte 
Viu Can Gel! . Es tracta d'una experiència lúdica i educativa on, a través d'una visita guiada a la granja, els visitants tenen 
l'oportunitat de conèixer de prop com és  el dia a dia de l'activitat agrària lletera. 
El projecte ha tingut sempre com a base estar al costat de l'educació i és per això que ofereix diferents tallers per escoles 
(des de llars d'infants, fins a universitaris) adaptats als cicles formatius dels alumnes. Entre els tallers també es compta 
amb un creat per persones amb discapacitats psíquiques. 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

Totes. Ens adaptem a l'edat dels visitants 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

Can Gel, Veïnat Rimblas, 1  08318 Canyamars (Dosrius) 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

Durada de la visita entre 1 hora i mitja i 2 hores. Es pot estar a les instal·lacions des de les 10 del matí fins a les 15:30 h. 
També hores concertades. 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
www.can-gel.com 
 

 Com fer la reserva? 
Contacte:  Marta Pané   tel. 600437181 o en el formulari de contacte de la web www.can-gel.com 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
Visita familiar:  adults = 6 euros, nens de 3 a 11 anys = 4 euros, menors de 3 anys = gratuït. 
Escoles (visita + taller) =  entre 8 i 9 euros per nen 
Casals (només visita) = 6 euros per nen 
Visites grups o col·lectius (només visita) = 6 euros 
Col·lectius (visita + taller) = entre 8 i 9 euros 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

10% de descompte. 
 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
grups + de 30 nens = 2 nens gratuït,  grups de + de 50 nens  = 4 nens gratuït,  grups de + 70 nens = 6 nens 
gratuït. 

 

 
ALTRES COMENTARIS //////////////////////////////////////////////////////////////// 

Can Gel es troba en un entorn natural privilegiat. Disposem d'una zona de lleure on hi ha jocs i taules de picnic per 
esmorzar o dinar. Sempre que les condicions metereològiques siguin favorables, es poden veure les vaques també 
pasturant.  La visita es fa amb un o dos guies (depenent del nr. de nens). No es disposa de monitoratge.
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NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

ILLA FANTASIA 
 
 Tipus d'activitat/servei: Parc d'activitats 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Illa Fantasia el parc aquàtic de Barcelona-Maresme, la millor oferta d'oci per a grups, combinant propostes educatives 
amb diversió. Mas de 70.000m² de complex d'oci amb 22 atraccions, 3 macro piscines, gran àrea de pícnic amb mes de 
10.000m² de zona verda, 900 taules i barbacoes. Gran varietat en restauració (pizzeries, hamburgueseries, cafeteries, 
restaurants ...) i pàrquing gratuït amb capacitat per mes de 1000 vehicles. Unes instal·lacions excel·lents, un parc net, 
ampli i segur amb un personal amb experiència i totalment qualificat. Tot a la seva disposició, per la seva tranquil·litat. 
Ideal per passar jornades inoblidables de convivència. 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

Tota la família, totes les edats 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Finca Mas Brassó S/N Vilassar de Dalt, 08339 Barcelona. Sortida 92 de l'Autopista C-32. 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

Illa Fantasia inicia la temporada el proper 6 de juny fins el 11 de setembre.  
El parc estarà obert de dilluns a diumenge de 10 a 18h al juny i setembre i de dilluns a diumenge de 10 a 19h al julio i 
l'agost. 
El nostre aforament es de més de 8400 persones, el que fa que no tinguem inconvenient en gestionar varis grups a la 
vegada i pràcticament no tinguem cues a les atraccions. 
 



  
 
 
 
 

 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
Per més informació ens podeu trucar al 937514553, enviar un email a escoles@illafantasia.com o visitar la nostre 
plana web: www.illafantasia.com 
 

 Com fer la reserva? 
Per telefon al 937514553 o per email al: escoles@illafantasia.com 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
Les nostres tarifes depenen de la alçada: 
ENTRADA ≥1,20m. (Alçada) :26.00€ 
ENTRADA de 0,90m a 1,20m. (Alçada):16.50€ 
ENTRADA -0,90m (Alçada): Gratuït   
ENTRADA +65 anys: 16.50€ 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

Sota reserva prèvia: 8.50€ per nen/a (Sense cap limitació per alçada) i un monitor acompanyant gratuït cada 10 
amb un dinar inclòs i servei de taquilla guardaroba. El monitor extra 8.50€ 
Sevei de reserves amb transport: 
Entrada més bus des de 15€ en funció número de persones, horari i origen. 
Entrada més tren (RENFE R1, Barcelona  i rodalies)  12€.  
Més informació a: Escoles@illafantasia.com o 937514553 

 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
Sota reserva prèvia: 8.50€ per nen/a (Sense cap limitació per alçada) i un monitor acompanyant gratuït cada 10 
amb un dinar inclòs i servei de taquilla guardaroba. El monitor extra 8.50€ 
Sevei de reserves amb transport: 
Entrada més bus des de 15€ en funció número de persones, horari i origen. 
Entrada més tren (RENFE R1, Barcelona  i rodalies) 12€.  
Més informació a: Escoles@illafantasia.com o 937514553 

 

 
ALTRES COMENTARIS //////////////////////////////////////////////////////////////// 

Proposta d'oci especialment indicada per grans grups, per les dimensions de les zones comunes així com la varietat 
d'atraccions.
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NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

UN DIA AL PARC DE LES OLORS 
 
 Tipus d'activitat/servei: Parc d'activitats 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Un dia al Parc de les Olors: tallers vivencials i experimentals relacionats amb plantes aromàtiques i l'hort ecològic.  
Fem el Ramet de la Salut : recolectem plantes i ens fem un ram de diferents flors 
Bombes de llavors: fabriquem bombes de vida vegetal per resembrar els boscos 
Jardí terapèutic descalç: descobrirem noves olors mentre passejem descalços pel jardí. Acabarem refrescant-nos a la 
platjeta del parc.  
Sals d'herbes: combinarem diferents plantes condimentaries per donar bon gust als nostres plats.  
Passejada per la finca i pel bosc  
La zona de picnic és àmplia, tenim una esplanada i un bosquet on es poden fer cabanes amb pals. 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

Des de 3 anys a fins a 16. 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

Parc de les Olors del Serrat, a Santa Eulàlia de Ronçana   Carrer Salve Regina s/n.  
Veniu per la carretera de Sta Eulàlia de Ronçana a Bigues, i passat la benzinera BP agafeu el carrer de ma esquerra cap 
als instituts i pavelló d'esports. Un cop arribeu al final del pavelló, ja veureu les indicacions ( a ma esquerra ) cap al Parc 
de les Olors. 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

La visita al parc és de 10h a 16h de la tarda. Fem tallers rotatius, per on els grups van passant d'un a l'altre.  
Tenim capacitat per a uns 150 nens simultaneament. 
 



  
 
 
 
 

 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
http: www.parcdelesolors.com 
info@parcelesolors.com 
telefon: 93.865.60.81 
 

 Com fer la reserva? 
Per correu:  info@parcdelesolors.com 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
Preus escoles 8 € + 10% iva 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

Gratuïtat dels monitors/es  
a partir de 50 infants fem un 5% de descompte  
a partir de 100 infants fem un 10% de descompte 

 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
a partir de 50 alumnes 10% descompte  
gratuÏtat dels monitors/es 

 

 
ALTRES COMENTARIS //////////////////////////////////////////////////////////////// 

Abans de venir, demanem que parleu amb la responsable d'activitats Beatriu Quintana tel. 607.644.007 
És molt important que portin gorra, crema solar i ampolla d'aigua (que podran reomplir)
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NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

RUCS DE LA SERRALADA 
 
 Tipus d'activitat/servei: Parc d'activitats 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Adreçat a tots els nens i nenes des de P2 fins a 6è de Primària i 
CEE. Oferim un matí plè d’activitats educatives, emocionants i molt 
divertides amb els nostres rucs. Raspatllar rucs i conèixer les seves característiques . Portar rucs del ronsal, muntar en 
terreny pla, preparar el menjar, alimentar les gallines, anar amb carro i fer feines de ramader, tot de  forma rotativa dins 
del recinte i guiats amb els nostres monitors.  
 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

De 2 fins a 12 anys 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

Torrent de Can Ratola, 17, Tiana 
                   C.P. 08391 -Barcelona- 
Coordenades UTM  X: 438.641     Y:4.591.508 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

Activitats de 10:00 a 14:00h (o fins l'hora de dinar) 
Farem dos grups: cada curs serà un grup i realitzarem juntament amb un  monitor o dos per grup les activitats de forma 
rotativa, això vol dir, que tots els nens i nenes faran totes les activitats i estaran ocupats en tot moment, que son: 
1- Presentació e instruccions de maneig dels rucs. 
2- Raspatllar rucs i conèixer les seves característiques . 
3- Portar rucs del ronsal pel recinte. 



  
 
 
 
 

 
 

4- Muntar i fer slalom en terreny pla. 
5- Muntar amb carro en terreny pla. 
6- Preparar menjar rucs i visita al galliner. 
7- Jocs tradicionals, feines de pagès, guerra d’aigua. (Opcional) 
14:00 Dinar. 15:00 Joc lliure. 16:00 Aprox. Comiat. 
*Les escoles que decideixin portar el dinar se’l podran menjar sens cap càrrec a la zonz de picnic. 
La capacitat ideal de participants simultània és de 50 nens/es. 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
Web: rucs.cat                 
Per reserves Escolars: rucselena@gmail.com - Mòbil 638102738 
 

 Com fer la reserva? 
Telèfon: 638102738 Elena Llongueras 
Email:    rucselena@gmail.com 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
9,92€ + IVA 21%= 12€/nen 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

Oferim un 10% de descompte en els mesos d'agost, desembre, gener i febrer. 
 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
Oferim un 10% de descompte en els mesos d'agost, desembre, gener i febrer. 

 

 
ALTRES COMENTARIS //////////////////////////////////////////////////////////////// 

Per als nostres infants, la interacció amb els rucs i el seu entorn serveix com a eina pedagògica per a la millora social i 
foment ètic vers els éssers vius i el nostre planeta.
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Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els centres us heu d’acreditar com a 
vinculats al MCECC o a la XACS a través d’un certificat de pertinença que trobareu al GESPLAI (apartat de 
“Manteniment de Centre”, pestanya “Documents”.) 
 
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC 
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les 
diferents activitats. 
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NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

CATALUNYA EN MINIATURA 
 
 Tipus d'activitat/servei: Parc d'activitats 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ACTIVITAT 1: VISITA A LES MAQUETES 
Més de 150 maquetes a l’aire lliure, realitzades a escala 1:25 en el propi taller del parc, que reprodueixen a la perfecció 
els monuments més importants de l’arquitectura catalana. 
ACTIVITAT 2: CIRCUIT D’AVENTURA INFANTIL 
ACTIVITAT 3: CIRCUIT D’AVENTURA MITJÀ-EXTREME 
Més de 66 activitats entre els arbres t’estan esperant, repartides en 4 circuits d’aventura amb diferents nivells de dificultat 
per realitzar de forma autònoma sota la supervisió d’instructors especialitzats.  
 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

Activitat 1: per a totes les edats 
Activitat 2: recomanat de 3 a 6 anys 
Activitat 3: A partir d'1,30 metres d'alçada 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

Instal·lacions de Catalunya en Miniatura. Consultar a: WWW.CATALUNYAENMINIATURA.COM 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

Consultar a WWW.CATALUNYAENMINIATURA.COM 
 



  
 
 
 
 

 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
Consulteu el nostre web: WWW.CATALUNYAENMINIATURA.COM 
 

 Com fer la reserva? 
Reserva per telèfon a: 936890960 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
Consular les tarifes generals a WWW.CATALUNYAENMINIATURA.COM 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

L'oferta per a Centres és de: 
Activitat 1: 5,50 € per participant 
Activitat 2: 8 € per participant 
Activitat 3: 11 € per participant 

 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
No s'especifica 
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Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els centres us heu d’acreditar com a 
vinculats al MCECC o a la XACS a través d’un certificat de pertinença que trobareu al GESPLAI (apartat de 
“Manteniment de Centre”, pestanya “Documents”.) 
 
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC 
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les 
diferents activitats. 
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NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

MUSEU DEL MAMUT DE BARCELONA 
 
 Tipus d'activitat/servei: Museu / Exposició / Taller didàctic 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

El Museu del Mamut ofereix als esplais visites guiades orientades a tot tipus de públic. Els monitors poden adaptar la 
visita guiada en forma de conte per als més petits i dinamitzar les visites per als més grans. Després de la visita guiada, 
es poden fer tallers o jocs pedagògics. Els tallers són manualitats, com per exemple: pintures rupestres en argila, vestir 
a un mamut, entre altres; i els jocs pedagògics són activitats mitjançant les quals repassen tot el que han après a la visita 
jugant: jocs de pistes per formar un esquelet de mamut, joc de paleontologia per trobar ossos enterrats, etc. La visita i el 
taller es poden fer amb català, espanyol, francés, rus i anglès. 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

de 4 a 15 anys 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

Direcció: C/Montcada nº1  
C.P.: 08003 Barcelona  
Metro: L4 Jaume I o L1 Arc de Triomf 
Bus: 17-40- 45-19 Via Laietana/39-51 Passeig Picasso/14-59 Pla de Palau/120 Princesa) 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

Durada: 1h o 1h i 15 min  
Organització de grups: màxim 60 nens (és preferible amb torns, els grups òptims són 15 i 15; cada grup va amb un monitor 
diferent) 
 



  
 
 
 
 

 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
Pàgina web: http://www.museomamut.com/ 
Telèfon: 93 268 85 20 
Correu electrònic: reservas@museomamut.com 
 

 Com fer la reserva? 
La reserva es pot dur a terme enviant un correu electrònic al museu a l'adreça reservas@museomamut.com o 
trucant al telèfon 93 268 85 20. 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
Esplais: 
- Visita guiada 3,50€/nen 
- Visita guiada + taller 5€/nen (alguns tallers amb la visita guiada inclosa són 3,50/nen, cal consultar amb el 
museu) 
Públic en general: 
-Nens menors de 5 anys gratuït 
-Nens de 6 a 15 anys/Jubilats: 3,50€ 
-Estudiants/Carnet Jove/Adults amb carnet de biblioteca 5€ 
-Adults 7,50€ 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

Els monitors tenen sempre l'entrada gratuïta 
 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
Els infants en situació de vulnerabilitat social tenen l'entrada més reduïda, 3,5€/alumne. En cas que es necessiti 
una reducció de preu, es pot consultar amb el museu. 

 

 
ALTRES COMENTARIS //////////////////////////////////////////////////////////////// 

Allò que caracteritza més al Museu del Mamut és que durant la visita guiada els alumnes poden tocar un ullal de mamut, 
ensumar una banya de rinoceront llanut i inclús agafar amb les mans una vèrtebra de mamut. Gràcies al permafrost, el 
terra congelat, l'experiència de visitar el museu es converteix en un record inoblidable.
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Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els centres us heu d’acreditar com a 
vinculats al MCECC o a la XACS a través d’un certificat de pertinença que trobareu al GESPLAI (apartat de 
“Manteniment de Centre”, pestanya “Documents”.) 
 
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC 
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les 
diferents activitats. 
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NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

ACTIVITATS AL MUSEU D'ALCOVER 
 
 Tipus d'activitat/servei: Museu / Exposició / Taller didàctic 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ACTIVITAT 1: EL PEIX PEDRA 
Apropar els fòssils als nens és tot un repte que s’ha plantejat des d’un inici. Per això hem dissenyat una engrescadora 
activitat en família a partir de la qual, convertir la visita a la col•lecció de fòssils marins del Triàsic en una experiència 
única pels nens, capaç de divertir-los, però a la vegada, d’introduir-los al món de la paleontologia i els fòssils a partir del 
joc i la interactivitat. 
Escoltareu el conte Peix Pedra de l’escriptora Àngels Ollé, realitzareu la rèplica amb guix d’un fòssil per a endur-vos a 
casa i manipulareu fòssil de veritat i rèpliques com si fóssiu petits paleontòlegs 
ACTIVITAT 2: REFRESCA'T AMB EL PEIX PEDRA!  
És una activitat que organitzem des del museu d'Alcover per apropar-vos una refrescant història i un tresor paleontològic 
únic al món. 
Una monitora guiarà un joc de pistes que et permetrà descobrir els secrets de la nostra col•lecció, què és un fòssil i com 
es forma de manera fàcil i divertida. 
S'obsequiarà a cada nen amb una entrada gratuïta per a visitar en família els nostres espectaculars fòssils marins. 
 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

De 6 a 12 anys 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

Activitat 1: Al Museu d'Alcover 
Activitat 2: a les vostres instal·lacions 
 



  
 
 
 
 

 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

durada de l'activitat 2 hores aproximadament, grups màxim 50 nens 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
977846452 / museualcover@alcover.cat  
www.museualcover.cat 
 

 Com fer la reserva? 
Mitjançant el web www.museualcover.cat / 977846452 / museualcover@alcover.cat 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
ACTIVITAT 1: 
4 euros per nen (monitors i acompanyants entrada gratuïta) 
ACTIVITAT 2: 
3 euros per nen 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

ACTIVITAT 1: 
A partir de 25 nens  3 euros l'entrada (monitors i acompanyants entrada gratuïta) 
ACTIVITAT 2: 
2 euros per nen (grups de més de 30) 

 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
ACTIVITAT 1: 
2 euros per nen. 
ACTIVITAT 2: 
1,5 euros per nen (grups de més de 40) 
 

 

 
ALTRES COMENTARIS //////////////////////////////////////////////////////////////// 

Activitat 1: La visita el museu es pot combinar amb una descoberta pel poble i gaudir de les instal·lacions a l'aire lliure 
per menjar.  
Activitat 2: Opcionalment al final de l'activitat es pot projectar el  vídeo de 8 minuts sobre la col.lecció de fòssil marins, on 
es reconstrueix el mar tropical de les muntanyes de Prades ara fa 240 milions d'anys.
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Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els centres us heu d’acreditar com a 
vinculats al MCECC o a la XACS a través d’un certificat de pertinença que trobareu al GESPLAI (apartat de 
“Manteniment de Centre”, pestanya “Documents”.) 
 
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC 
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les 
diferents activitats. 
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NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

ACTIVITATS DE ROBÒTICA EDUCATIVA PER A NENS 
I JOVES DE 8 A 16 ANYS. 

 
 Tipus d'activitat/servei: Museu / Exposició / Taller didàctic 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

A SisCostats desenvolupem Activitats de Robòtica Educativa per a nois i noies de 8 a 16 anys.  
Amb aquestes activitats els nens i joves desperten el seu potencial creatiu i adquireixen noves habilitats i competències 
(iniciativa, treball en equip, lideratge, resolució de problemes, autoconfiança, superació, innovació, comunicació, ...) 
mentre es diverteixen amb la tecnologia. 
Organitzem activitats extraescolars, casals d'estiu, colònies, tallers,...  on els nois munten i programen els robots de LEGO 
Mindstorms EV3 d'última generació, per superar tots els reptes que els plantegem. 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

de 8 a 16 anys 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

En una sala al lloc que decideixi el centre que ho sol·liciti. 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

El numero total de nens es dividirà en equips d’uns 3 ó 4 nens, tenint en compte les diferents franges d’edat i els 
coneixements previs de robòtica.  
Cada equip disposarà d’un kit complet de Robot LEGO Mindstorms d’última generació EV3, peces i sensors LEGO, 
software de programació LEGO Mindstorms EV3, ordinador portàtil. 



  
 
 
 
 

 
 

En les Activitats cada equip haurà de construir i programar el seu propi robot per aconseguir el repte plantejat dintre del 
Camp de joc, i al final de cada Activitat faran una presentació en públic i una reflexió sobre els punts forts i les coses a 
millorar del seu projecte. 
Cada activitat es plantejarà com un repte diferent dintre d’un Camp de joc ambientat en un centre d’interès. Els diferents 
reptes s’aniran complementant fins aconseguir assolir el gran Objectiu Final, que podria servir com a demostració als 
pares o altres alumnes en un acte final de portes obertes. 
En un taller els nens hauran d’enfrontar-se a nombrosos reptes, que inclouen: 
- Dissenyar diferents robots amb les peces LEGO, 
- Utilitzar diversos motors per fer funcionar el robot i els seus mecanismes, 
- Fer servir sensors de color per seguir línees i distingir colors,  
- Calcular distàncies amb el sensor d’ultrasons per evitar xocar amb altres objectes,  
- Utilitzar el sensors de contacte per desenvolupar accions determinades,  
- Tot això desenvolupant els coneixements de programació i amb un mètode científic.  
- Defensar el seu projecte fent presentacions davant els altres grups. 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
www.siscostats.cat 
mauri@siscostats.cat 
 

 Com fer la reserva? 
Contactar amb Mauri en el e-mail:  mauri@siscostats.cat 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
El preu varia perquè definim activitats a mida segons les necessitats del centre que ho sol·licita (taller puntual 
des de 1h30min a 4 hores, casals d'estiu d'una setmana, extraescolars durant el curs lectiu, Colònies,...) 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

S'aplicarà la tarifa reduïda amb un 25% de descompte. 
 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
S'aplicarà la tarifa reduïda amb un 25% de descompte. 

 

 
ALTRES COMENTARIS //////////////////////////////////////////////////////////////// 

L'activitat de robòtica per a nens és molt engrescadora i des de el primer moment els nens aprenen jugant amb els robots 
de LEGO i una programació molt intuïtiva.
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Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els centres us heu d’acreditar com a 
vinculats al MCECC o a la XACS a través d’un certificat de pertinença que trobareu al GESPLAI (apartat de 
“Manteniment de Centre”, pestanya “Documents”.) 
 
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC 
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les 
diferents activitats. 

 
 
 
 Numància, 149 – 151     08029 Barcelona      Tel. 934 100 100      Fax 93 419 62 68 

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs 

 

 
NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

MUSEU PICASSO: MOLTES MANERES DE MIRAR EL 
MÓN 

 
 Tipus d'activitat/servei: Museu / Exposició / Taller didàctic 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Picasso i el llenguatge cubista. Com ell, agafarem diversos objectes quotidians i explorarem com representar-los de 
maneres i des de punts de vista ben diferents. 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

De 6 a 14 anys 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

Fundació Museu Picasso Barcelona  
Pl. Sabartés, nº1  
08003 Barcelona 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

Visita taller de 10.15h a 12.15h 
Màxim 25 persones per grup (podem fer 2 grups al mateix temps) 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
Reserves a museupicasso_reserves@bcn.cat Tel. 93 256 30 06 (matins de 10 a 13h) 
 

 Com fer la reserva? 
Reserves: museupicasso_reserves@bcn.cat; Tel. 93 256 30 06 (matins de 10h a 13h) 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
Preu: 31€/grups 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

Contactar amb museupicasso_educacio@bcn.cat 
 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
Contactar amb museupicasso_educacio@bcn.cat 

 

 
ALTRES COMENTARIS //////////////////////////////////////////////////////////////// 

Visita taller, visitarem quatre obres de la col·lecció permanent i desprès farem un taller a les nostres aules.
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Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els centres us heu d’acreditar com a 
vinculats al MCECC o a la XACS a través d’un certificat de pertinença que trobareu al GESPLAI (apartat de 
“Manteniment de Centre”, pestanya “Documents”.) 
 
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC 
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les 
diferents activitats. 
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NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

MUSEU DE LA XOCOLATA: ARTISTES DE LA 
XOCOLATA 

 
 Tipus d'activitat/servei: Museu / Exposició / Taller didàctic 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Amb una prèvia explicació de l’arbre del cacau, del procés de fabricació i dels ingredients de la xocolata, s’aprendran les 
tècniques bàsiques per manipular la xocolata de la manera més divertida i dolça! 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

De 4 a 12 anys 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

Museu de la Xocolata de Barcelona C/ Comerç, 36 08003 Barcelona 
- Per arribar amb transport públic: 
   > Estació de Jaume I (L4 de Metro) 
   > Estació d’Arc de Triomf (L1 de Metro) 
   > Busos 39, 40, 42, 45, 51, 120, H16, V15 i V17 
- Coordenades GPS per arribar: 41º 23’ 14.74’’ N, 2º 10’ 53.84’’ E 
- Per aparcar: 
   > Al mateix carrer Comerç, abans d’arribar al nostre edifici, hi ha un pàrquing privat 
   > Recomanem buscar aparcament al passeig de la Circumval·lació i/o al passeig de Picasso. (Atenció amb l’horari i les 
zones de pagament.) 
- Per arribar amb autocar: 
Al mateix C/ Comerç, 36 es pot estacionar per deixar baixar i pujar les persones que vinguin a visitar el museu. 
 



  
 
 
 
 

 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

La durada és d'una hora. L' activitat es desenvolupa per grups de 15 persones mínim i màxim de 20 persones. 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
www.museuxocolata.cat  Oferta d'activitats  4-6 anys 
reserves@museuxocolata.cat 
T. 93 268 78 78 
 

 Com fer la reserva? 
Enviar un e-mail a: reserves@museuxocolata.cat 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
7,70 euros/participant (iva inclòs) 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

S'estableix un 2 per 1 en la compra de les entrades 
 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
No s'especifica 

 
.
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Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els centres us heu d’acreditar com a 
vinculats al MCECC o a la XACS a través d’un certificat de pertinença que trobareu al GESPLAI (apartat de 
“Manteniment de Centre”, pestanya “Documents”.) 
 
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC 
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les 
diferents activitats. 
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NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

MULTI-DIVER 
 
 Tipus d'activitat/servei: Lloguers de materials per activitats 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Lloguer de tot tipus d'activitats lúdiques i educatives per nens, joves i adults.... amb monitor o sense. 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

de 1 any fins adults 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

Ens desplacem al lloc indicat pel client. 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

La durada és la que el client cregui oportú segons les seves necessitats, pot ser des de 3 hores fins a mig dia, tot un dia 
o, fins i tot, varis dies. Totes les activitats són per gaudir-les en grup i, en tot cas, organitzats per torns. 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
www.multi-diver.com 
 

 Com fer la reserva? 
Telèfons 696 76 37 91 // 972 27 22 50  e-mail info@multi-diver.com 

 



  
 
 
 
 

 
 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
El preu varia segons; el tipus d'activitats que escolleixin, la quantitat, hores de lloguer, si interessa amb monitor 
o sense.... A la pàgina web hi trobareu els preus generals. 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

En aquests centres aplicarem un 5 % de descompte. 
 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
En aquests centres aplicarem un 15% de descompte. 

 

 
ALTRES COMENTARIS //////////////////////////////////////////////////////////////// 

La Diversió dels participants és el nostre únic objectiu i la seva Seguretat el nostre màxim compromís!!!!!!
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Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els centres us heu d’acreditar com a 
vinculats al MCECC o a la XACS a través d’un certificat de pertinença que trobareu al GESPLAI (apartat de 
“Manteniment de Centre”, pestanya “Documents”.) 
 
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC 
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les 
diferents activitats. 
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NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

CAN PI CIRC 
 
 Tipus d'activitat/servei: Espectacles d'animació i teatre 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Tallers de circ dirigits per a escoles i casals. Tothom participa tota l’estona amb la direcció i els consells del tallerista. Són 
rotatoris, van passant en grup per diferents espais treballant equilibris, malabars i acrobàcia. Fem servir material i aparells 
adequats a les edats de cadascú (des de P3 fins a Batxillerat), conforme augmenta l’edat, augmenta la dificultat, per tal 
que tothom es diverteixi. Després dels tallers fem una pausa i gaudiu de l’espectacle de circ a la carpa, música i números 
en directe, cadascú percep estímuls diferents, s’adona de la dificultat i comprova que la constància ens porta a l’èxit, tot 
divertint-nos. 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

Des de 3 fins a 18 i més 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

Granja escola Can Pidelaserra. Av. Lluís Millet, (Urb. Comte de Sert) - 08755 Castellbisbal. 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

Una sola escola o casal per dia, cal fer reserva prèvia. Es distribueixen els participants en grups d'uns 25 nens, cada grup 
amb un monitor que dirigeix l'activitat. Són tallers rotatoris, cada 25 minuts es canvia de taller, d'espai i de monitor. 
Després dels tallers, el gran espectacle a la carpa de circ. I per últim, a  dinar a la zona de pícnic i esbarjo. 
 
 
 



  
 
 
 
 

 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
656540267, www.canpicirc.com, info@canpicirc.com 
 

 Com fer la reserva? 
Per email a: info@canpicirc.com, per telèfon al 656540267 o a través de la web www.canpicirc.com 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
Des de 9,5€ fins a 10,5€ (impostos a part). El preu varia segons l'època de l'any en que vingueu. Els grups 
nombrosos gaudeixen d'un preu reduït, 9€ (més IVA) 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

Els grups nombrosos gaudeixen d'un preu reduït, 9€ (més IVA) 
 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
Els grups nombrosos gaudeixen d'un preu reduït, 9€ (més IVA) 

 

 
ALTRES COMENTARIS //////////////////////////////////////////////////////////////// 

Imprescindible fer reserva prèviament, cal que porteu pícnic per dinar a les nostres instal·lacions. En cas d’interessar-vos 
el servei de transport ens ho haureu d’indicar anticipadament.
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Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els centres us heu d’acreditar com a 
vinculats al MCECC o a la XACS a través d’un certificat de pertinença que trobareu al GESPLAI (apartat de 
“Manteniment de Centre”, pestanya “Documents”.) 
 
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC 
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les 
diferents activitats. 
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NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

ELS PETITS MÉS GRANS 
 
 Tipus d'activitat/servei: Espectacles d'animació i teatre 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ELS PETITS MÉS GRANS / Espectacle de titelles i actors. Els petits més grans són tres narracions -la metamorfosi, la 
polinització  i el pugó la formiga i la marieta- que ens narra d’una manera amena, molt atractiva visualment i veraç la vida 
d’alguns insectes i la seva funció com a parts integrants d’un entorn més complex que compta amb la seva acció per 
assolir l’equilibri. 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

De 3 a 6 anys 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

Es pot organitzar en qualsevol lloc tan a dins de teatres i sales com al carrer o al mateix espai de colonies. 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

Durada: 50'. Nombre de espectadors: fins a 150. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
Artristras Teatre / artristras@artristras.com / www.artristras.com / Telf. 938717654 / 609 684 669 - Quique 
 

 Com fer la reserva? 
Artristras Teatre - Quique 609 684669 / 93 871 7654 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
Preu de l'espectacle: 1.200€ ( es pot parlar depenent de les característiques de cada cas) 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

Es pot fer descompte de fins al 20% depenent del lloc de l'activitat. 
 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
a consultar 

 

 
ALTRES COMENTARIS //////////////////////////////////////////////////////////////// 

Es un espectacle de gran adaptabilitat a diferents espais.
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Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els centres us heu d’acreditar com a 
vinculats al MCECC o a la XACS a través d’un certificat de pertinença que trobareu al GESPLAI (apartat de 
“Manteniment de Centre”, pestanya “Documents”.) 
 
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC 
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les 
diferents activitats. 
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NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

LA MAQUINETA PRODUCCIONS 
 
 Tipus d'activitat/servei: Espectacles d'animació i teatre 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

La nostra és una productora de teatre infantil especialitzada en portar el teatre a les escoles amb espectacles en llengua 
anglesa o de música. Es caracteritza per tenir una doble vesant dins del camp de l'ensenyament, elaborant dossiers 
pedagògics i material de suport a l'aprenentatge. Ofereix un teatre interactiu que permeti la participació dels alumnes, en 
atenció a les diferents àrees curriculars dels nivells als quals va dirigit cada espectacle. 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

de 3 a 12 anys 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

Les activitats es realitzen a les escoles, centres cívics, teatres o places. 
L'activitat es realitza segons les necessitats de qui el contracte, escollint l'espectacle desitja, per quines edats va destinat 
i a quin lloc es vol realitzar. 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

L'activitat té una durada d'una hora aproximadament. Es pot realitzar en grups reduïts d'uns 40 nens i nenes fins a 250. 
Des de La Maquineta portem tot el material tècnic per desenvolupar l'activitat en plenes condicions, i només necessitem 
un espai on exhibir els nostres espectacles. 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
Telèfon de contacte: 934433062 
Web: www.lamaquineta.com 
Mail de contacte: mousikebcn@gmail.com 
 

 Com fer la reserva? 
Per fer la reserva ens podeu trucar al nostre telèfon de contacte 93.443.30.62 o enviar-nos un mail 
(lamaquinetabcn@gmail.com) i us explicarem com realitzar-la. 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
Generalment realitzem els espectacles, aproximadament, entre 120 i 150 alumnes. Si s'arrib a aquest nombre 
d’alumnes l’obra costa 6€ per alumnes. Si son més de 150 alumnes baixem els barems fins a 5’5€ o 5€, també 
baixem els barems si agafeu més d’una representació el mateix dia. 
Si parlem d'un grup reduït ho fem a preu tancat per assegurar-nos un catxet mínim de 500€. 
Aquests preus són aproximats, la nostra companyia procura adaptar-se i ser flexible amb les necessitats de cada 
escola. Així que sempre procurem  arribar a un acord que satisfaci les dues parts. 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

Si els espectacles els contracten entitats amb una vessant social i vocacional intentem adaptar-nos a les seves 
possibilitats i ens ajustem a les possibilitats de cada una. Tanmateix, si les reserves es realitzen abans del 15 de 
juliol es fa un 15% de descompte. 

 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
Quan es tracte de centre que atenen infants amb situació de vulnerabilitat ajustem els preus a una proposta de 
mínims per pagar les despeses bàsiques de transport i dietes. Si sorgeix la proposta d'apropar el teatre a algun 
d'aquests centres de ben segur que si es posen en contacte amb nosaltres trobem la millor opció per tots. 

 

 
ALTRES COMENTARIS //////////////////////////////////////////////////////////////// 

Els nostres espectacles son altament participatius. Així com també gaudeixen de música en directe amb música 
professionals que faran passar una molt bona estona als més menuts. Les obres d'anglès son acompanyades per material 
pedagògic i flash-cards perquè s'entenguin de millor manera i els nens i nenes puguin fer-ne un millor seguiment.  
També tenim dos concursos "Dibuixa un valor" i "Reinterpreta'ns" perquè els nens i nenes participar de manera més 
activa.
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Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els centres us heu d’acreditar com a 
vinculats al MCECC o a la XACS a través d’un certificat de pertinença que trobareu al GESPLAI (apartat de 
“Manteniment de Centre”, pestanya “Documents”.) 
 
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC 
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les 
diferents activitats. 
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NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

COMPANYIA "JOMELOGUISJOMELO.COM" - TEATRE 
CÒMIC 

 
 Tipus d'activitat/servei: Espectacles d'animació i teatre 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ESPECTACLE: CONTES DE LA LLUNA, SOTA LES ESTRELLES: 
Quantes nits podríem passar-nos mirant aquesta enorme bola blanca, que ens visita quan el Sol es pon? I com és que 
de vegades no ens ve a veure? I com és que de vegades no hi ve tota i sols hi ve un trosset? 
Les coses més màgiques passen per la nit, les històries més extraordinàries són explicades amb l’abric de les estrelles i 
la llum de la Lluna. 
Despertem de dia i somiem de nit o despertem de nit i somiem de dia, tant és, l’important és Somiar. 
Contes de la Lluna, Sota les Estrelles és un espectacle de contes que tenen com a fil conductor la lluna.  
On hi ha un parell de contes i un parell de cançons, tot això acompanyat amb estrelles i la lluna. 
ESPECTACLE: PER QUÈ NO SURT EL SOL AVUI?  
Vet aquí una vegada que em vaig llevar pel matí, i quina fou la meva sorpresa quan em vaig adonar que el Sol no havia 
sortit. 
Havia de fer alguna cosa, així que vaig decidir anar a cercar-lo.  
“Per què no surt el Sol Avui?” és un conte que ens explica les aventures que haurà de passar el seu narrador per trobar 
el Sol que avui s’ha despistat i no ha sortit. 
Aquesta aventura va acompanyada de cançons. Aquestes seran interpretades amb guitarra, ukelele, flauta dolça, pal 
d’aigua,... 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

Espectacle "Contes de la Lluna, sota les estrelles", de 3 a 8 anys 
Espectacle "Per què no surt el sol avui?", d'1 a 5 anys 
 
 
 



  
 
 
 
 

 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

Ens desplacem a qualsevol lloc. 
Per al primer espectacle, és necessari realitzar-lo a qualsevol centre que disposi d'un espai on es faci fosc o bé a l'exterior 
per la nit, molt interessat per a colònies i casals. 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

Cada espectacle dura uns 45 minuts aprox. 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
http://www.jomeloguisjomelo.com 
 

 Com fer la reserva? 
Enviar un correu electronic a: moi@jomeloguisjomelo.com 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
350 euros tot inclòs ( impostos, desplaçament i equipament tècnic) 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

275 euros tot inclòs (impostos, desplaçament, equipament tècnic) 
 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
A concretar. Oberts a negociar-ho. 
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Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els centres us heu d’acreditar com a 
vinculats al MCECC o a la XACS a través d’un certificat de pertinença que trobareu al GESPLAI (apartat de 
“Manteniment de Centre”, pestanya “Documents”.) 
 
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC 
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les 
diferents activitats. 
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NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

SABANI: ESPECACLES ALS CASALS D'ESTIU 
 
 Tipus d'activitat/servei: Espectacles d'animació i teatre 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ESPECTACLE: SOL I FA PLOU: 
En Sabanni avui, arriba disposat a veure un espectacle. Però... Ostres, tu ! Sembla que la persona que actua, és ell! No 
hi comptava! I ara, que, Sabanni? Tranquils, amb unes gotes de màgia, enginy, un colom, i mooolts riures, la farem 
grossa, i ens ho passarem d'allò més bé! 
El pallasso sempre fa riure, això ja ho sabem. Però i si a més de fer-nos un tip de riure, aprenguéssim que vol dir amistat, 
solidaritat, lluita per allò que desitges, amor pels animals i el treball en equip? No trobeu que seria màgic ? 
ESPECTACLE: BALLA MENUT 
Balla Menut és un espectacle dirigit i produït per en Sabanni, eminentment participatiu i festiu, on petits i grans podran 
ballar, riure, jugar, fer-se pessigolles i despentinar-se. 
Un espectacle d’animació amb música en directe.  
Per passar una estona ben festiva, on tothom sortirà ben animat!  
 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

Tots els públics 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

Es una activitat pensada per fer als propis casals d'estiu tant a l'aire lliure com en un espai tancat. 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

L'aforament de l'activitat va d'un grup mínim de 50 nens a la capacitat que tingui l'espai on es realitzi l'actuació. 
 



  
 
 
 
 

 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
Em podeu trobar a: 
www.sabanni.com 
sabanni@sabanni.com 
https://www.facebook.com/sabanni 
630800882 
 

 Com fer la reserva? 
Podeu fer reserves tant per telèfon, correu electrònic o el formulari de la pagina web. 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
El preu de l'espectacle es de 1200€ + IVA per a ajuntaments i programacions estables de teatres. 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

El preu promocional de cara a la campanya dels casals d'estiu 2016 de 600€ + IVA amb un suplement de 100€ 
fora de la província de Barcelona. (un 50% del catxet) 

 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
S'estudiarà la proposta. Acreditada sensibilitat per trobar la manera per tal que cap infant es quedi sense gaudir 
d'un espectacle per falta de mitjans. 
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Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els centres us heu d’acreditar com a 
vinculats al MCECC o a la XACS a través d’un certificat de pertinença que trobareu al GESPLAI (apartat de 
“Manteniment de Centre”, pestanya “Documents”.) 
 
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC 
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les 
diferents activitats. 
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NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

TUNA TOUR 
 
 Tipus d'activitat/servei: Activitat esportiva i/o de natura 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Descobrir la història, la pesca, alimentació, investigació, biologia i valor gastronòmic de la Tonyina Roja, gaudint de 
l'aventura de nedar entre centenars de tonyines roges. 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

Totes les edats 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

L' Ametlla de Mar  (crta del port s/n - 43860) 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

Durada 2 hrs // Capacitat: 60 places 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
www.tuna-tour.com / reservas@tuna-tour.com / 00 34 977047707 
 

 Com fer la reserva? 
reservas@tuna-tour.com // 00 34 977047707 

 



  
 
 
 
 

 
 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
Adults de 30 a 49 euros / nens (6 a 11 anys) de 15 a 20 / nens (0 a 5 anys) gratuit 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

10% descompte sobre PVP / Gratuitat per monitors 
 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
25% descompte / gratuitat per monitors 

 

 
ALTRES COMENTARIS //////////////////////////////////////////////////////////////// 

Tuna Tour es una activitat única al món on es combina l' aprenentatge amb la diversió, coneixent l' entorn marí i la 
sostenibilitat de la pesca amb el nexe d' unió de la tonyina roja.
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Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els centres us heu d’acreditar com a 
vinculats al MCECC o a la XACS a través d’un certificat de pertinença que trobareu al GESPLAI (apartat de 
“Manteniment de Centre”, pestanya “Documents”.) 
 
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC 
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les 
diferents activitats. 

 
 
 
 Numància, 149 – 151     08029 Barcelona      Tel. 934 100 100      Fax 93 419 62 68 

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs 

 

 
NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

ACTIVITATS A CAN PIDELASERRA 
 
 Tipus d'activitat/servei: Activitat esportiva i/o de natura 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ACTIVITAT 1: TOCA-TOCA DE LA GRANJA I PASSEIG EN CARRO 
Explorem i descobrim els cinc sentits mitjançant els animals i el que mengen. 
 Visita guiada per divertits monitors que obriran les portes de tots els corrals perquè demostris el granger/a que portes dins: Toca toca  dels conills, el gall i la 
gallina, fem un dinar pels porquets, les cabretes menjaran de la teva ma, el biberó per a l´ovelleta,  pa i palla pel cavalls...  I no t´ oblidis de la vaca! Després de 
tant treballar, amb el carro cal anar 
ACTIVITAT 2: ORIENTACIÓ I SENDERISME 
Durant l´activitat potenciarem la capacitat d´orientació dels participants i la interpretació de mapes. Treballant en equip, els infants hauran de ser capaços de 
localitzar en un mapa unes troballes que només podran aconseguir si realitzen amb èxit una sèrie de proves: identificar insectes i arbres, cercar restes de 
bandolers, buscar rastres… 
ACTIVITAT 3: PLANTES REMEIERES 
(PAM). Associacions, incompatibilitats, precaucions, toxicitat, principis actius Fitoteràpia. Adaptarem sempre l´ explicació als coneixements i inquietuds dels 
infants. 
A continuació, posarem a prova els nostres sentits tastant i olorant diverses plantes, essències i aromes. 
Tot seguit, desprès d´ un ampli reconeixement de les “males herbes” de les rodalies realitzarem una recerca de les plantes que necessitarem pels tallers posteriors, 
Seguit visitarem  l´ hort , tot observant els cultius i les PAM que cal tenir,  tan per la cosmètica, la medicina, la cuina o bé per combatre les plagues i malalties de 
la nostra collita. 
ACTIVITAT 4: TALLER D’HORT 
De manera pràctica ens iniciarem en el món agrícola, tot observant el cicle tancat entre l’agricultura i la ramaderia. Realitzant les feines de pagès esbrinarem 
l’origen i el resultat d’una gran diversitat d’ hortalisses. 
Treballarem com a pagesos llaurant, adobant, sembrant les llavors i regant la plantació, no oblidant la realització d’un producte natural contra els llimacs, cargols 
o pugó.     Quina millor manera de finalitzar l’activitat que cuinant un bon plat d’ hortalisses fresques i naturals o un tastet de varietats. 
ACTIVITAT 5: GIMCANA AL BOSC 
Començarem amb un taller de maquillatge: branques, carbó, terra… 
Mostrarem la fauna i flora existent dins del bosc. Tanmateix conscienciarem del que hi cal allunyar : deixalles, vidres… 
Donem inici a la gimcana dels sentits. Cinc recorreguts treballant els cinc sentits : 
- Les Olors, tot fent una recerca de les plantes aromàtiques. 
- L´ Oïda, el mon dels ocells, tot esbrinant el seu cant. 
- El Tacte, treballem la cadena Tròfica. De qui és aquest esquelet? 
- La Vista, busquem fulles i insectes amb l´ ajut de lupes. 
- El Gust, donarem per aconseguida la Gimcana desprès de realitzat un ,menjar pels ocells 
ACTIVITAT 6: TALLER DE CUINA 
El•laboració de:  
Melmelada, mató, formatge, ous decorats i magdalenes. 
Abans de començar… Mans ben netes i  devantal!   A cuinar! 
Un cop acabat, cada nen s´emportarà a casa la seva gran el•laboració. 
 



  
 
 
 
 

 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

Activitat 1: 2 a 7 anys   /   Activitat 2: 6 a 14 anys   /   Activitat 3: 6 a 16 anys   /   Activitat 4: 4 a 8 anys   /   Activitat 5: 6 a 
14 anys   /   Activitat 6: 4 a 14 anys 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

GRANJA ESCOLA CAN PIDELASERRA Com arribar-hi a www.canpidelaserra.es 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

Dues hores d´activitats dirigides, zones de parc infantil privat, camp de fútbol... 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
www.canpidelaserra.es / 666.464.123 / info@canpidelaserra.es 
 

 Com fer la reserva? 
info@canpidelaserra.es o 666.464.123 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
11,25 euros/participant per cada activitat 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

Totes les activitats a 7,25 €/participant excepte l'activitat 6, que té un cost de 8,25 €/participant 
 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
Totes les activitats a 6,25 €/participant excepte l'activitat 6, que té un cost de 8 €/participant 

 

 
ALTRES COMENTARIS //////////////////////////////////////////////////////////////// 

Els Centres disposareu d´una zona privada de parc infantilper a cada centre, amb lavabos i taules de diverses mides. 
Rebuda amb café pels monitors. Dispionibilitat de camp de futbol. Accés per autobusos. 
Grup mínim d´infants : 40.



 
 
 
 
 

| Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans 
  | Xarxa de Centres Socioeducatius    

 
Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els centres us heu d’acreditar com a 
vinculats al MCECC o a la XACS a través d’un certificat de pertinença que trobareu al GESPLAI (apartat de 
“Manteniment de Centre”, pestanya “Documents”.) 
 
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC 
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les 
diferents activitats. 

 
 
 
 Numància, 149 – 151     08029 Barcelona      Tel. 934 100 100      Fax 93 419 62 68 

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs 

 

 
NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 

RUKIMON - RUCS DEL CORREDOR 
 
 Tipus d'activitat/servei: Activitat esportiva i/o de natura 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1. VISITA AL PARC DEL RUKIMON - RUCS DEL CORREDOR 
Afronteu el repte d'aconseguir el Rukicarnet de conductor de ruc, amb aquest objectiu haureu de superar les següents proves: 
- Moure el ruc i aturar-lo dirigint-lo a peu. 
- Muntar sobre el ruc. 
- Raspallar un ruc. 
- Dibuixar un ruc. 
- Petit passeig en carro. 
- Buscar menjar per al ruc. 
- Carregar i transportar llenya. 
- Llaurar (per als més grans). 
Una vegada superades les proves i acumulats els "rukipunts" necessaris obtindreu els vostres "Rukicarnets de conductors".  
2. SENDERISME ACOMPANYAT D'UN RUC: 
Un dels nostres rucs us acompanya durant tot el dia carregant les vostres coses (l'esmorzar, l'aigua, el dinar...) i també els més petits si convé. 
És el millor amic per a mostrar-vos els camins de la part alta de la Serralada del Corredor, dins el parc Natural del Montnegre-Corredor.  
Alguns indrets i troballes emblemàtiques de la ruta: 
- El Dolmen de Ca l’arenes. 
- La Masia de Can Bosc. 
- El Santuari del Corredor. 
- El pou del glaç. 
- Les antigues pedreres. 
- Les formes esculturals dels arbres centenaris. 
- Les grans roques que aniran guarnint el camí. 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

Activitat 1: De 3 a 12 anys   /   Activitat 2: A partir de 7-8 anys 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

Activitat 1: Partc del Rukimon  
Activitat 2: Dosrius - Serralada del Corredor - Camí del Santuari 



  
 
 
 
 

 
 

https://www.google.es/maps/dir/41.6184736,2.4622176/ 
41.6184712,2.4622225/@41.6218291,2.4661617,15.75z/am=t?hl=ca 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

Activitat 1: Capacitat fins a 200 participants. 
L'activitat es realitza durant el matí, de 11:00 a 13:00 o 13:30 aproximadament. Però és una sortida d'un dia. Els infants 
utilitzen les zones de picnic del parc per a esmorzar i dinar, i les zones d'esbarjo per a jugar desprès de dinar. 
Activitat 2: Durada 3hores o 6hores - grup màxims 20 nens  amb 4 rucs. Màxim 2 grups dia sortint amb 1h. de diferència. 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
www.rukimon.cat 
 

 Com fer la reserva? 
info@rukimon.cat     610899926 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
Activitat1:  
- Fins a 80 participants/ 9,50€+10%IVA/infant 
- de 81 a 160 participants/ 8,90€+10%IVA/infant 
- a partir de 161 participants/ 8,65€+10%IVA/infant 
Activitat 2: 
60€/ruc (màxim 4 persones) 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

10% descompte 
 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
10% descompte o variacions en l'activitat que adeqüin el preu a les possibilitats del grup. A concretar en cada 
cas. 

 

 
ALTRES COMENTARIS //////////////////////////////////////////////////////////////// 

Disponibilitat tot l'any excepte el mes de gener 
És necessari fer reserva. Consulteu altres rutes de senderisme.
 



 
 
 
 
 

| Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans 
  | Xarxa de Centres Socioeducatius    

 
Per poder accedir a les diferents condicions, en el moment de fer la reserva els centres us heu d’acreditar com a 
vinculats al MCECC o a la XACS a través d’un certificat de pertinença que trobareu al GESPLAI (apartat de 
“Manteniment de Centre”, pestanya “Documents”.) 
 
La informació continguda en aquest arxiu ha estat facilitada per part de les empreses o organitzacions titulars de les diferents activitats. El MCECC 
i la XACS de la Fundació Pere Tarrés no es fan responsables de possibles errors, omissions o informacions incorrectes en la descripció de les 
diferents activitats. 

 
 
 
 Numància, 149 – 151     08029 Barcelona      Tel. 934 100 100      Fax 93 419 62 68 

www.peretarres.org/mcecc | www.peretarres.org/xacs 

 
NOM I TIPUS D’ACTIVITAT/SERVEI ///////////////////////////////// 
ACTIVITATS A L'ESPAI DEL MONTSENY 

 
 Tipus d'activitat/servei: Activitat de descoberta 

 

 
DESCRIPCIÓ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
ACTIVITAT1: Terra de bandolers 
Ens endinsarem als boscos de Viladrau per descobrir qui eren els bandolers i perquè vivien a les nostres contrades. 
Coneixerem els boscos com els escenaris d'unes històries úniques, i la casa on va néixer en Serrallonga, un mas 
emblemàtic integrat en un fantàstic paisatge, amb una arquitectura amb molta personalitat. Visitarem l'Espai Montseny, 
un espectacular centre de visitants per endinsar-nos en les històries i llegendes de bruixes, bandolers i dones d'aigua.  
 
ACTIVITAT 2: La farmaciola del bosc 
Descoberta per camins i corriols propers a Viladrau, que ens permetrà conèixer les plantes remeieres que utilitzaven les 
bruixes d'aquesta zona. Descobrirem els mals que guareixen i com s'han de preparar el remeis. A continuació visitarem 
l'Espai Montseny, un espectacular centre de visitants per endinsar-nos en les històries i llegendes de bruixes, bandolers 
i dones d'aigua.  
 
ACTIVITAT 3: Les fonts i la riera Major 
Descobrim l'aigua com a hàbitat de mos éssers vius. Investigarem i analitzarem la vida a la riera Major com a bioindicadors 
de la qualitat de l'aigua. Com deu esr la vida d'aquest fascinant ecosistema? A més a més visitarem l'Espai Montseny, un 
espectacular centre de visitants per endinsar-nos en les històries i llegendes de bruixes, bandolers i dones d'aigua.  
 
ACTIVITAT 4:Un món de castanyes 
Itinerari pels boscos de Viladrau per conèixer les característiques i algunes anècdotes a l'entorn dels castanyers. 
Investigarem les parts del castanyer, la fusta i els seus derivats, les seves malalties... Descobrirem les tasques que es 
porten a terme per la seva recuperació i el seu manteniment. (Empresa que organitza la sortida és el Centre de 
Manipulació la Castanya de Viladrau) + en acabar la visita anirem a l'Espai Montseny, un espectacular centre de visitants 
per endinsar-nos en les històries i llegendes de bruixes, bandolers i dones d'aigua. 
 
ACTIVITAT 5: El parc natural amb els cinc sentits: bany de bosc  
Descobrirem un bosc com un espai per jugar gaudir a través d'experiències sensorials: olor, color, sons... un món amb 
els cinc sentits! (empresa de guiatge: Aula de Natura Santa Marta). Visitarem l'Espai Montseny, un espectacular centre 
de visitants per endinsar-nos en les històries i llegendes de bruixes, bandolers i dones d'aigua. 
 



  
 
 
 
 

 
 

 
EDATS PER A LES QUE ESTÀ PENSADA/////////////// 

Activitat 1: De 8 a 16 anys   /   Activitat 2: De 6 a 14 anys   /   Activitat 3: De 10 a 14 anys   /   Activitat 4: De 6 a 12 anys 
Activitat 5: De 3 a 10 anys 
 

 
LLOC ON ES REALITZA /////////////////////////////////////////////////////////////// 

Viladrau 
 

 
DURADA, ORGANITZACIÓ EN GRUPS/////////////////////// 

L’activitat de descoberta dura 3 hores i la visita a l’Espai Montseny 1h. Ens agradaria que quedes ben especificat que són 
dos activitats diferents amb horaris diferents, així es pot fer una la matí i l’altre a la tarda. 
Els grups han de ser d'unes 20 persones aprox. 
 

 
MÉS INFORMACIÓ I ON FER LA RESERVA?////////////////// 

 On poder trobar més informació? 
Espai Montseny, Viladrau. Telefon: 938848035. espaimontseny@viladrau.cat. www.viladrauturisme.cat 
 

 Com fer la reserva? 
Espai Montseny: 938848035. espaimontseny@viladrau.cat. www.viladrauturisme.cat 

 

 
PREUS I CONDICIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Preus generals i tarifes de l'activitat  
El preu de l'activitat de descoberta i la visita de l'Espai Montseny es de 8,50€ 

 
 Condicions especials per a centres d'esplai i centres socioeducatius 

El preu que s'ofereix és de 8,00 € per persona 
 
 Condicions especials per a centres que atenen infància en situació de 

vulnerabilitat 
No s'especifica 

 


