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Les activitats a Edulònia

Com funcionen?

Un dia a Edulònia Com triar?

A Edulònia hem dissenyat les estades escolars per a que els nens i nenes puguin aprendre i, alhora gaudir, en 
uns entorns únics enmig de paratges natural de gran interès tan pedagògic com lúdic. El nostres programes 
educatius s’emmarquen dins un eix temàtic, cada activitat, cada taller, cada joc estarà contextualitzat amb el 
tema que heu escollit.  

Aquests són els diferents temes que podeu escollir:

Un cop heu efectuada la reserva de la vostra estada 
a Edulònia, el nostre departament d’activitats es 
posarà en contacte amb els responsables del grup 
per tal d’assessorar en la tria de la programació 
d’activitats. 
 
Us enviarem tota la informació detallada de les 
diferents propostes que es poden realitzar amb una 
relació de totes les activitats, durada, edats...  

També podem elaborar un programa a mida amb 
els temaris que esteu treballant a l’escola. 

La gran majoria de les nostres activitats tenen una 
durada d’1h i 20min, heu d’escollir dues activitats 
pel matí, dues per la tarda i una per la nit.  

Un cop rebem la vostra idea a través del formulari 
us enviarem la programació que tindreu durant la 
vostra estada que ens haureu de confirmar si tot és 
correcte via email. 

Quan rebeu la programació ens haureu de donar la 
vostra conformitat, contestant el correu electrònic.

Totes les activitats es poden desenvolupar en català, castellà o anglès. 

Activitats de: Vallclara Poblet Tamarit Prades

NATURA - Endinsa’t al bosc de 
Poblet

- Endinsa’t a la mar! - Endinsa’t a la 
muntanya vermella

CULTURA I 
HISTÒRIA

- Un poble per 
descobrir
- Viatge en el temps

- Vida prehistòrica
- Vida medieval 

- Altafulla, terra de 
bruixes.
- Romans

TEMÀTIQUES
- Multiesportives
- Problem Solving
- Construlònies

- Multiesportives
- Problem Solving
- Construlònies

- Multiesportives
- Problem Solving
- Construlònies

- Astrolònies
- Multiesportives
- Problem Solving
- Construlònies

ACTIVITAT 1 MATÍ M1 

ACTIVITAT 1 TARDA T1 

ACTIVITAT DE NIT 

ACTIVITAT 2 MATÍ M2 

ACTIVITAT 2 TARDA T2 

1h DE GUÀRDIA 

08:30h. Esmorzar

10:00h - 11:20h. Amb monitors

11:20h - 11:40h. Break - Fruita

11:40h - 13:00h. Amb monitors

14.30h - 15:30h. Dinar mestres

16:00h - 17:20h. Amb monitors

17:20h - 17:40h. Berenar

16:00h - 17:20h. Amb monitors

20:30h. Sopar

21:30h.-23:00h. Amb monitors 

23:00h. A dormir... 

13:30h.  Dinar nens i nenes
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La finca “La Capella” es troba a l’Espluga de 
Francolí, un poble de la Conca de Barberà al 
paratge denominat “Les Masies”. La casa, que 
ocupa una gran extensió (22ha), està situada 
molt a prop del Monestir de Poblet. La finca 
disposa d’amplis jardins i boscos que limiten 
amb el parc natural “La Pena”, de gran bellesa 
visual i que permet un contacte continuat amb 
la naturalesa.

TOTAL PLACES 210

HABITACIONS Habitacions de 4 a 6 places (algunes amb lavabo)

ESPAIS I SALES Menjador · Hall · Sala de festes · Recepció · Infermeria

AULES DE FORMACIÓ 17

PISCINA Sí, a 200 m

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

ALTRES Capella

Fitxa tècnica

DIRECCIÓ POSTAL

Les Masies.
43440 Espluga de FrancolÍ 

(Tarragona)

CORREU ELECTRÒNIC

info@edulonia.com

TELÈFON

Casa: 977 87 00 57

POSICIÓ GPS

Longitud 41º22’36.6558’’ 
Latitud 1º5’21.786’’
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Construlònies

Eix temàtic d’enginy amb diferents activitats de construcció, creativitat i treball en equip.
A continuació trobareu les activitats disponibles per a cada cicle i més endavant la descripció de cada una d’elles.

Construlònies

PACKS D’ACTIVITATS

CM CS ESO

Benvinguda

Construction Tech

Buggy Construction

Shelter Challenge

Lego Building Challenge

The Risky Bridge

Broks Mad Race

The Creativity Box

Taller d’Energies Renovables

Què hi ha dintre la targeta?

La pneumàtica ens ajuda a moure coses

Dibuixem lletres amb un robot

Mesurem una habitació amb un robot i el movem

Projectes DIY amb Neuron (Makeblock)

Plastilina conductora

Fem slime de diferents colors

Joc de nit

Nit de música

Mirador de la Pena

Plaça Llibertat

La Carbonera
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Construlònies

Benvinguts a la casa
Benvinguda
Descobrirem l’entorn inmediat de la casa on realitzarem 
l’estada.

Benvinguda 1h 20 min 
(gratuïta)

Construction tech
Experimentació
Us proposem una sèrie de reptes de construcció per superar en 
equip, on la imaginació serà la peça clau.

Experimentació 1h 20min

Buggy construction
Experimentació
Sereu capaços de fabricar un vehicle a partir de materials 
reciclats i ser els guanyadors de la gran cursa?

Experimentació 1h 20min

Shelter challenge
Experimentació
Imagineu-vos perduts enmig del bosc i havent-hi de passar 
la nit... En aquesta activitat aprendreu a muntar diferents 
sistemes d’aixopluc, des de cabanes de fusta fins a tendes més 
modernes.

Experimentació 1h 20min

Lego building challenge
Experimentació
Construir una ciutat amb tots els elements imprescindibles només 
serà possible amb la col·laboració de tots i totes.

Experimentació 1h 20min

The risky bridge
Experimentació
Aconseguir travessar d’una banda a l’altra del precipici 
dependrà de les habilitats que tingueu a l’hora de construir el 
pont de mico.

Experimentació 1h 20min

Broks mad race
Experimentació
Les instruccions són una eina clau en el nostre dia a dia. En 
aquesta activitat aprendreu a interpretar-les i competireu en la 
construcció de diferents vehicles.

Experimentació 1h 20min

The creativity box
Experimentació
Taller on poder fomentar la creativitat mitjançant diferents 
recursos i tècniques.

Experimentació 1h 20min

Taller d’energies renovables
La muntanya ens ofereix un munt de possibilitats per retrobar-
nos amb la natura i treure allò que la natura ens dóna. Hem 
oblidat les maneres més ecològiques de treure energia que 
la pròpia natura ens ofereix?. Es treballarà amb alguna 
d’aquestes possibilitats:
- Molí de Vent
- Panells Solars
- Molí d’aigua
Aquest taller es desenvolupa mitjançant la construcció d’aquests 
elements amb peces de LEGO i programant o controlant els 
enginys a través de LEGO Mindstorms EV3 o un altre tipus de 
monitorització.

Activitat realitzada per 
Dynamind 1h 30min

Detall de les activitats
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Construlònies

Què hi ha dintre la targeta?
Una “Pop-Up” és un targeta que quan l’obrim tenim una 
figura en 3D. En aquest cas a l’interior tenim un circuit elèctric. 
Podem aconseguir una creació pròpia amb un gran contingut 
de principis relacionats amb diverses matèries. D’altra banda 
realment aprendrem els principis físics bàsics d’electricitat sobre 
els que funciona.
La dificultat del circuit elèctric i dels talls de la targeta estarà 
adaptada a cada nivell.

Activitat realitzada per 
Dynamind 1h 30min

La pneumàtica ens ajuda a moure coses
En aquest taller podem utilitzar els principis de la física 
pneumàtica per poder veure com els fluids ens possibiliten a 
moure coses molt pesades utilitzant un esforç petit. Aprendrem 
a llegir un manòmetre i a fer servir un acumulador per poder 
utilitzar el seu contingut quan ens interessi. També construirem 
una maqueta amb peces de LEGO, que podrà ser una mà o 
un elevador, que mitjançant aquest principi es mourà amb un 
sistema d’injectables.

Activitat realitzada per 
Dynamind 1h 30min

Dibuixem lletres amb un robot
Aquest taller utilitza un robot que és el “Pro-Bot”, que és un 
cotxe que es programa sobre ell mateix i així es mou. Podem 
donar-li diferents ordres per a què pugui dibuixar. Quan ja 
tenim una mica de domini sobre l’eina passem a escriure alguna 
paraula o el nostre nom. Aquest robot ens permet utilitzar la 
programació com una eina per dibuixar que potser d’entrada 
no ens plantejaríem.

Activitat realitzada per 
Dynamind 1h 30min

Mesurem una habitació amb un robot i el movem
Aquest taller utilitzarem un robot per a fer mesures. A partir 
de desplaçaments establerts amb una determinada mesura 
podrem analitzar quantes vegades es repeteix i podrem fer 
les estimacions de mides d’una determinada habitació. Aquest 
robot, el Pro-Bot, ens permet utilitzar la programació des del 
propi robot, la qual cosa facilita molt més la feina.

Activitat realitzada per 
Dynamind 1h 30min

Projectes DIY amb Neuron (Makeblock)
A partir dels diferents elements que composen el Neuron
s’articulen un seguit d’activitats que es poden anar fent en 
tallers curts: aprendre en llenguatge Morse i enviar i rebre 
missatges, crear patrons amb una programació i il·luminar 
d’aquesta manera una petita pantalla LED, fer un petit molí i 
fer-lo anar connectant-lo de diferents maneres... Els diferents 
elements es poden unir mitjançant imants que formen uns circuits 
elèctrics. 

Activitat realitzada per 
Dynamind 1h 30min

Plastilina conductora
Cada alumne prepararia la seva massa conductora i la seva 
massa no conductora (en realitat té una conductivitat molt més 
baixa i podria funcionar com aïllant. Aquesta massa que es 
prepara amb farina. Es fa amb farina de blat de moro per a 
què la puguin fer servir els/les nens/nenes celíacs. Això també 
ens ajuda a conscienciar-nos de que els temes d’al·lèrgies 
amb productes alimentaris va més enllà de menjar i que quan 
manipulem aliments també cal tenir cura. Un cop preparada 
la massa es poden posar colorants per tenir els colors que 
cadascun vulgui i llavors passar a fer el muntatge elèctric, on 
veurem que a través de les nostres “boletes de massa” podem 
fer conduir l’electricitat i donar llum al nostre projecte.

Activitat realitzada per 
Dynamind 1h 30min
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Construlònies Construlònies

Fem slime!
L’Slime és un producte que en aquests moments està molt de 
moda. És un polímer que ens permet fer una pasta amb la 
que podem treballar i jugar. Hi ha diverses maneres de fer-ho 
i el material que s’obté té diferents qualitats i manté la seva 
elasticitat de diferents maneres. Es procedirà amb cada edat de 
la manera més segura.
Una cop obtinguda la pasta es pot posar diferents colors, 
purpurina, barrejar colors... Un dels principal objectius d’aquest 
taller és fer-nos conscients que no tota la
informació que ens podem trobar a les xarxes és correcta i que 
quan es treballa amb determinats materials cal tenir molta cura 
de les normes de seguretat.

Activitat realitzada per 
Dynamind 1h 30min

Joc de nit
Joc a l’exterior per acabar de cremar les energies abans d’anar 
a dormir. Nit 1h 30min

Nit de música
Res com passar la última nit cantant, rient i ballant plegats.

Nit 1h 30min

Mirador de la Pena
Itinerari de natura.

Sortida 3h

Plaça Llibertat
Itinerari de natura.

Sortida 3h

La Carbonera
Itinerari de natura.

Sortida 3h
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CM CS ESO

Benvinguda

The Floor is Lava

Giant Seesaw

Line Up & Tower of Hanoi

The Boat is Sinking

The Ring of Fire & The Balls of Fire

Crossroads

Night Line

Escape Box

Nit de música

Joc de Nit

Mirador de la Pena

Plaça Llibertat

La Carbonera

Eix temàtic de creixement personal amb diferents activitats de confiança, superació i treball en equip.
A continuació trobareu les activitats disponibles per a cada cicle i més endavant la descripció de cada una d’elles.

Problem Solving

Graella d’activitats
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Benvinguts a la casa
Benvinguda

Descobrirem l’entorn immediat de la casa on realitzarem 
l’estada.

Benvinguda 1h 20 min
(gratuïta)

The floor is lava
Cooperació

Només amb la cooperació de tot el grup es podrà travessar 
d’una banda a l’altra del riu de lava... En sereu capaços?

Cooperació 1h 20min

Giant seesaw
Cooperació

L’equilibri és una de les condicions indispensables a l’hora de 
formar equip i treballar conjuntament. Us proposem un seguit 
de reptes on el més important és trobar l’equilibri en situacions 
adverses.

Cooperació 1h 20min

Line up & Tower of hanoi
Cooperació

Dues activitats on perdrem la vergonya, ens coneixerem més 
profundament i on haurem de buscar l’estratègia adequada per 
superar les diferents proves.

Cooperació 1h 20min

The boat is sinking
Cooperació

Serieu capaços de tornar tots a terra ferma des d’un vaixell que 
s’està enfonsant amb un únic salvavides? Aprendre a raonar 
abans d’actuar és la clau en aquesta activitat.

1h 20min

The ring of fire & balls of fire
Cooperació

Activitats de treball en equip on haurem de superar diferents 
reptes amb l’ajuda de tots.

Cooperació 1h 20min

Crossroads
Cooperació

Us proposem un repte de confiança en els companys, on 
dependre totalment l’un de l’altre serà la única manera de 
poder creuar fins a l’altra banda.

Cooperació 1h 20min

Night line
Cooperació

Us imagineu com seria viure completament a les fosques? En 
aquesta activitat experimentareu diferents situacions que ens 
permetran aguditzar sentits com la oïda, el tacte i l’olfacte.

Cooperació 1h 20min

Problem Solving

Detall de les activitats

Problem Solving
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Joc de nit
Joc a l’exterior per acabar de cremar les energies abans d’anar 
a dormir. Nit 1h 30min

Discoteca
Res com passar la última nit cantant, rient i ballant plegats.

Nit 1h 30min

Itinerari de natura
Sortida segons la casa escollida Sortida 3h

Problem Solving

Escape box
Cooperació

Una sala...moltes pistes...diferents solucions... i una sola manera 
de sortir... Us atreviu a viure el repte?

Cooperació 1h 20min
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CS ESO

Benvinguda

Olimpíades gregues

Jocs Olímpics

Jocs Paralímpics

La línia fosca

Escola de castells

La torxa olímpica

Cerimònia olímpica

La bandera

Mirador de la Pena

Plaça Llibertat

La Carbonera

Benvinguts a la casa
Descobrirem l’entorn immediat de la casa on realitzarem 
l’estada. Benvinguda 1h 20 min

(gratuïta)

Olimpíades gregues
Competirem en les proves originàries de les olimpíades 
gregues. Competició 1h 20min

Jocs Olímpics
Competirem en una sèrie d’esports olímpics actuals. Competició 1h 20min

Jocs Paralímpics
Competirem en un seguit de jocs adaptats per tal de posar-nos 
a la pell dels esportistes paralímpics. Competició  1h 20min

Eix temàtic esportiu amb diferents activitats basades en esports olímpics
A continuació trobareu les activitats disponibles per a cada cicle (CS i ESO) i més endavant la descripció de cada una d’elles.

Multiesportives

La línia fosca
Un circuit i una sèrie de reptes que només es poden superar 
cooperant entre tots.

Cooperació 1h 20min

Escola de castells
Equilibri, força, valor i seny... i treball en equip és el que es 
necessita per poder crear una bona pinya. Cooperació 1h 20min

Graella d’activitats

Detall de les activitats
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Multiesportives

La torxa olímpica
Qui ha robat la torxa olímpica? Quan? Per què? Ajudeu-nos a 
descobrir-ho! Nit 1h 30min

Cerimònia olímpica
Cantarem, ballarem i competirem en proves al ritme de la 
música. Nit 1h 30min

La bandera
Joc de competició on haurem de trobar la bandera de l’equip 
contrari abans que trobin la nostra. Nit 1h 30min

Mirador de la Pena
Itinerari de natura Sortida 3h

Plaça Llibertat
Itinerari de natura Sortida 3h

La Carbonera
Itinerari de natura Sortida 3h
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EI CI CM CS

Retornem als orígens

Remeis prehistòrics

Fem amulets i ceràmica

Creem el nostre pal de pluja

On és el mamut pelut?

Descobrint la prehistòria

Organitzem el nostre poblat

Vida nòmada

Evolució prehistòrica

Orientem-nos

Teixim el nostre tapís

Música prehistorica

Arriba l’hivern!

La gran invasió

Música, contes i rituals

Supervivencia neandertal

Plaça de la Llibertat

Cova de Fra Marginet

Excursió  a La Pena

Taller de prehistòria a la Cova de la Font Major

Cova de la Font Major

Mirador de les Abelles

Eix temàtic sobre la prehistòria, descobrirem  com vivien els nostres avantpassats. 
A continuació trobareu les activitats disponibles per a cada cicle i més endavant la descripció de cada una d’elles.

Viatge a la prehistòria

Graella d’activitats
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Retornem als orígens
Coneixerem els personatges que ens 
acompanyaran durant l’estada i els ajudarem en allò que 
necessitin.

Benvinguda 1h 20 min 
(gratuïta)

Remeis prehistòrics
Aprendrem com utilitzaven les plantes i elements naturals a la 
prehistòria i farem saquets d’olors. Experimentació 1h 20min

Fem amulets i ceràmica 
Aprendrem a fer penjolls i construirem recipients de ceràmica 
on guardar els nostres secrets! Taller 1h 20min

Creem el nostre pal de pluja
Decorarem el nostre pal amb mil colors i hi posarem els 
elements necessaris perquè el nostre pal soni d’allò més bé! Taller 1h 20min

On és el mamut pelut?
A través d’un joc de pistes, ens mourem per la casa buscant el 
mamut pelut, que s’ha amagat i no vol sortir. Joc 1h 20min

Descobrint la prehistòria
Haurem de superar diferents proves i jocs per tal d’aconseguir 
col·leccionar els descobriments que es van produir a la 
prehistòria.

Joc 1h 20min

Vida nòmada
Treballarem la cooperació a través d’un circuit amb diferents 
obstacles. Joc 1h 20min

Evolució prehistòrica
Joc d’estratègia on diferents tribus hauran de competir entre 
elles per evolucionar des de l’australopitec fins l’homo sapiens 
sapiens.

Joc 1h 20min

Orientem-nos!
Aprendrem s’orientaven els humans abans i ara i farem una 
cursa d’orientació per la casa.

Joc 1h 20min

Teixim el nostre tapís
Teixirem el nostre propi tapís utilitzant materials reciclats. Taller 1h 20min

Música prehistòrica
Crearem un instrument prehistòric utilitzant elements que trobem 
en el nostre entorn. Si sona bé farem una petita melodia. Taller 1h 20min

Organitzem el nostre poblat
Aprendrem a construir cabanes, fabricarem armes primitives 
i coneixerem els elements més representatius de les cultures 
primitives.

Experimentació 1h 20min

Arriba l’hivern!
A través de diversos jocs cooperatius anirem recol·lectant tot 
allò necessari per poder sobreviure en els mesos més freds. Joc 1h 20 min

Viatge a la prehistòria

Detall de les activitats



15

Música, contes i rituals 
Ceremònia festiva on ballarem, cantarem i descobrirem contes 
de mil maneres diferents. Nit 1h 30 min

La gran invasió
Joc de competició i treball en equip on cada grup ha 
d’aconseguir envair el poblat enemic. Nit 1h 30 min

Supervivència neandertal
Joc d’estratègia on haurem d’intentar aconseguir més 
provisions que l’equip contrari. Nit 1h 30 min

Taller de prehistòria a la Cova de la Font Major
Taller desenvolupat pels guies de la cova. Sortida

2h
(suplement ,requereix 

transport)

Cova de la Font Major
Visita guiada Sortida

3h
(suplement ,requereix 

transport)

El mirador de les abelles
Itinerari de natura per aprendre més sobre l’entorn de les coves 
de la casa de colònies. Sortida 3h

Plaça de la llibertat
Itinerari de natura per coneixer l’entorn més proper a la casa 
de colònies. Sortida 3h

Cova de Fra Marginet
Itinerari de natura per l’entorn del Bosc de Poblet que ens 
permetrà conèixer els usos i recursos del bosc, tot visitant una 
de les balmes del bosc.

Sortida 7h (amb pic-nic)

Mirador de la Pena
Excursió llarga de tot el dia fins el punt més alt del bosc de 
Poblet per poder conèixer els usos i recursos del bosc, a més a 
més de gaudir de les vistes de la Conca. 

Sortida 7h (amb pic-nic)

Viatge a la prehistòria
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EI CI CM CS

Regne de la Conca

Remeis, pocions i encanteris

Constructors a l’Edat Mitjana

Titellaires per un dia

L’espasa de la princesa

Mercat Medieval

Vinya i vi

Gran Torneig Medieval

Orientem-nos

Preparem-nos pel combat

Joc Medieval

Assalt al castell

Els 7 ous del drac

Nit de Joglars

Gran Ball Reial

Recuperem el Sant Greal

Mirador de les Abelles

Plaça de la Llibertat

Museu del Vi

Museu del Vidre

Monestir de Poblet i jocs del bandoler

Cova de Fra Marginet

Descoberta de Montblanc Medieval

Descoberta de l’Espluga Medieval

Visita Guiada per Montblanc

Ermita de la Trinitat

Mirador de la Pena

Eix temàtic on a través de diferents activitats els nens gaudiran coneixent el món a la època medieval.
A continuació trobareu les activitats disponibles per a cada cicle i més endavant la descripció de cada una d’elles.

Vida medieval a la Conca

Graella d’activitats
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El regne de la Conca
Coneixerem els personatges que ens 
acompanyaran durant l’estada i els ajudarem en allò que 
necessitin.

Benvinguda 1h 20 min 
(gratuïta)

Remeis, pocions i encanteris

Aprendrem com ens poden ajudar les plantes i elements 
naturals a curar i prevenir malalties comunes, les parts de les 
plantes i com tenir-ne cura i farem saquets d’olor.

Experimentació 1h 20min

Constructors a l’Edat Mitjana
Fomentem la creativitat i treballem la motricitat fina amb la 
construcció del nostre propi castell amb tota mena de materials. Taller 1h 20min

Titellaires per un dia
Crearem les nostres pròpies titelles i aprendrem a representar 
contes amb elles. Taller 1h 20min

L’espasa de la princesa
A través d’un joc de pistes, ens mourem per la casa buscant 
l’espasa de la princesa. Joc 1h 20min

Mercat medieval
Haurem de superar diferents proves i jocs per tal d’aconseguir 
del mercat tot allò que tenim a la llista.

Joc 1h 20min

Vinya i vi
Anirem a una vinya on podrem observar els ceps de ben a prop 
i conèixer-ne les característiques principals, treballarem tots els 
processos de l’elaboració del vi i embotellarem el nostre propi 
vi.

Experimentació 1h 20min

Gran torneig medieval
Treballarem la cooperació a través d’un circuit amb diferents 
obstacles.

Joc 1h 20min

Orientem-nos!
Aprendrem com viatjaven els cavallers, compararem com ho 
fem ara i farem una cursa d’orientació per la casa.

Joc 1h 20min

Preparem-nos pel combat
Crearem el nostre propi escut i bandera medieval. Desfilarem 
per la casa i farem una exhibició del nostre art cavalleresc. Taller 1h 20min

Joc Medieval
Joc d’estratègia on diferents exèrcits hauran de competir entre 
ells.

Joc 1h 20min

Recuperem el Sant Greal
Qui se l’ha emportat? Quan? Per què? Ajudeu-nos a descobrir-
ho! Nit 1h 30 min

Vida medieval a la Conca

Detall de les activitats
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Assalt al castell
Joc d’estratègia per intentar conquerir el castell de l’equip 
contrari. Nit 1h 30 min

Els 7 ous del drac
Ajudem a aconseguir els set ous del drac màgic per poder 
demanar el nostre desig.

Nit 1h 30 min

Nit de joglars
Cantarem, ballarem, contarem rondalles... i moltes coses més! Nit 1h 30 min

Gran ball reial
Anirem al ball i podrem gaudir de tot tipus de música i proves. 
Els millors aconseguiran un diploma reial. Nit 1h 30min

Museu del vi
Visita guiada Sortida

3h
(suplement ,requereix 

transport)

Museu del vidre (Vimbodí)
Visita guiada Sortida

3h
(Suplement, requereix 

transport)

Monestir de Poblet i jocs del bandoler
Visita guiada. A part de la visita es fan jocs al pati de Poblet 
i s’explica la història d’un bandoler molt famós en aquestes 
terres.

Sortida 3h
(Suplement)

El mirador de les abelles
Des d’aquest mirador al Paratge Natural de Poblet podrem 
veure l’acció humana amb el temps: les vinyes, el monestir... Sortida 3h

La plaça llibertat
D’excursió fins la plaça llibertat dins el Paratge Natural de 
Poblet podrem conèixer els recursos i usos del bosc en l’època 
medieval i l’actual.

Sortida 3h

Ermita de la Trinitat
Excursió al bosc de Poblet per arribar fins l’antiga Ermita de la 
Trinitat amb el seu orient al s. XV. 

Sortida 7h amb (pic-nic)

Cova de Fra Marginet
Visita a la cova de Fra Marginet, on la llegenda diu que va 
viure mentre va ser bandoler.

Sortida 7h (amb pic-nic)

Descoberta de Montblanc medieval
Gimcana pel municipi Sortida 3h

(requereix transport)

Descoberta de l’Espluga medieval
Gimcana pel municipi Sortida

3h
(suplement ,requereix 

transport)

Visita guiada per Montblanc
Visita guiada Sortida

3h
(suplement ,requereix 

transport)

Mirador de la Pena
Excursió llarga de tot el dia fins el punt més alt del bosc de 
Poblet per poder conèixer els usos i recursos del bosc, a més a 
més de gaudir de les vistes de la Conca. 

Sortida 7h amb (pic-nic)

Vida medieval a la Conca
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EI CI CM CS

Coneixem la Fada Prada (EI, CI)  / Perduts al bosc (CM, CS)

Farmaciola del bosc

Fem carquinyolis

Marc Natural

La Fada Despistada

Un bosc de sensacions

Vinya i vi

La Carbonera (itinerari de Natura)

El bosc ben net

Entrenament de fades i follets

Perduts al bosc

Dissenyem jocs de taula

Atrapasomnis

Explorem el bosc de Poblet

Orientem-nos

Contes màgics abans d’anar a dormir

Les llavors màgiques

La festa de les fades

L’amagatall de la fada Prada

Nit de música

Reforestem el bosc

Misteri del roure mil·lenari

Espeleologia

El mirador de les abelles

La plaça de la Llibertat

Mirador de la Pena

Museu de la vida rural 

Museu del vi

Museu del vidre

Eix temàtic per viure la màgia del bosc de Poblet. 
A continuació trobareu les activitats disponibles per a cada cicle i més endavant la descripció de cada una d’elles.

Endinsa t al bosc de Poblet

Graella d’activitats
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Coneixem a la fada Prada / Perduts al bosc
Coneixerem els personatges que ens 
acompanyaran durant l’estada i els ajudarem en allò que 
necessitin.

Benvinguda 1h 20 min 
(gratuïta)

La farmaciola del bosc
Aprendrem a cuidar les plantes del bosc aromàtic de la casa, 
tot experimentant les olors i gustos diferents d’aquestes plantes 
medicinals.

Aprofitarem l’activitat per fer saquets d’olors (EI) i olis aromàtics 
(CI, CM, CS) i poder endur-se a casa l’olor de la planta que 
més els hagi agradat.

Experimentació 1h 20min

Fem carquinyolis
A través d’un joc aconseguirem els ingredients necessaris per 
després poder fer aquest dolç tan típic de l’Espluga de Francolí. Taller 1h 20min

Marc natural
Farem el nostre propi marc de fotos amb fulles i elements 
naturals que buscaran els nens/es pel bosc amb l’ajuda de la 
fada i els seus amics.

Taller 1h 20min

La fada despistada
La fada Prada vol convidar els seus amics, els animals del 
bosc a la seva festa, però no recorda on viu cada animal… 
Demanaran ajuda als nens i nenes per descobrir qui viu en 
cada lloc.

Joc 1h 20min

El bosc dels sentits
Acompanyarem les fades pel bosc de la casa i anirem veient els 
diferents tipus d’olors, colors... que podem trobar-hi i farem jocs 
per desenvolupar els nostres sentits.

Joc 1h 20min

Vinya i vi
Les fades treballen a la vinya ajudant els camperols que viuen 
al voltant de la casa.
Aprendrem en què consisteix la seva feina i les ajudarem a 
fabricar vi i embotellar-lo.

Experimentació 3h

El bosc ben net
Haurem de superar diferents proves i jocs
per aconseguir alliberar el bosc de tot allò que l’embruta i el 
posa en perill.

Joc 1h 20min

Entrenament de fades i follets
Treballarem la cooperació a través d’un circuit amb diferents 
obstacles.

Joc 1h 20min

Explorem el bosc de Poblet
Treballarem la cooperació a través d’un circuit amb diferents 
obstacles. Joc 1h 20min

Endinsa t al bosc de Poblet

Detall de les activitats
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Orientem-nos!
Aprendrem diversos sistemes d’orientació i farem una cursa 
d’orientació per la casa.

Joc 1h 20min

Dissenyem jocs de taula
Construirem i pensarem el nostre propi joc de taula utilitzant 
elements del nostre entorn. Taller 1h 20min

Atrapasomnis
Mitjançant diversos materials crearem un atrapasomnis 
personalitzat que ens endurem a casa. Taller 1h 20min

Contes màgics abans d’anar a dormir
La fada i els seus amics ens explicaran contes i ens endinsarem 
en un món de fantasia. Nit 1h 30 min

Les llavors màgiques
Ajudem les fades a aconseguir totes les boles de pol·len 
perquè puguin tornar a fer màgia. Nit 1h 30 min

La festa de les fades
Les fades ens conviden a la seva festa, on podrem jugar, ballar 
i cantar i viurem una nit màgica.

Nit 1h 30min

L’amagatall de la fada Prada
A través d’un joc de pistes, haurem de trobar l’amagatall de 
la fada Prada. Nit 1h 30 min

Nit de música
Cantarem, ballarem, farem concursos i competicions i ens ho 
passarem d’allò més bé.

Nit 1h 30min

Reforestem el bosc
Hi ha hagut un gran incendi al bosc i els dos equips de 
forestals competirem per veure qui aconsegueix replantar més 
arbres.

Nit 1h 30 min

El misteri del roure mil·lenari
Què li ha passat? Quan? Per què? Ajudeu-nos a descobrir-ho! Nit 1h 30 min

El mirador de les abelles
Anirem fins al mirador de les abelles on podrem veure les 
vinyes, el bosc, el monestir.

Sortida 3h

La plaça llibertat
Ens endinsarem al bosc de les fades (Paratge Natural del bosc 
de Poblet) fins a la plaça Llibertat una antiga carbonera.

Sortida 3h

Museu de la vida rural
Visita guiada Sortida

3h
(suplement, requereix 

transport)

Museu del vi
Visita guiada Sortida

3h
(suplement, requereix 

transport)

Endinsa t al bosc de Poblet



22

La Carbonera
IItinerari de natura fins la reproducció d’una antiga carbonera 
tot explicant els usos del bosc

Sortida 3h

Espeleologia a la cova de la Font Major
Ruta per les entranyes de la Cova de la Font Major a l’Espluga. Sortida

De 3h a 6h
(suplement, requereix 

transport)

Museu del vidre (Vimbodí)
Visita guiada Sortida

3h
(suplement, requereix 

transport)

Endinsa t al bosc de Poblet
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El bosc de Poblet

La Conca, un passat molt present

Treballs de síntesi
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