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UNA NOVA EXPERIÈNCIA PER VIURE EL MONTSENY
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ACTIVITAT
+ VISITA DE DESCOBERTA
ESPAI MO
NTSENY

L’Espai Montseny proposa un programa d’activitats educatives
per viure i descobrir Viladrau i el Montseny. En totes es combina
una activitat de descoberta del medi amb la visita a l’Espai Montseny.
Les activitats giren a l’entorn de diferents temàtiques lligades als valors,
tradicions i llegendes de la zona: bruixes i bandolers, fonts i dones d’aigua,
castanyes i castanyers, i el Parc Natural del Montseny.
Les activitats estan adreçades a alumnes de primària i secundària,
adaptades a cada nivell.
			

		

Una experiència per viure el Montseny!

VISITA A L’ESPAI MONTSENY
L’Espai Montseny és un espai suggerent que us permetrà
endinsar-vos en atmosferes màgiques, amb efectes
d’imatge i so envolvents i emocionants. Bandolers, dones
d’aigua, un bosc màgic, rituals de bruixes...
Us proposem conèixer la història i les llegendes sobre
bandolerisme i bruixeria, a través d’una experiència
inoblidable i estimulant.
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Espai Bandolers: un bosc màgic ple de sorpreses, en què
les dones d’aigua (o paitides) sorgeixen dels tolls i els
éssers mítics cobren vida.
Espai Bruixes: una espectacular recreació dels ancestrals
rituals de bruixeria.
Espai Parc Natural i Viladrau: informació i propostes
d’excursions, activitats lúdiques, culturals i gastronòmiques.
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CURRICULUM EDUCATIU
Aquest programa educatiu va encaminat a complir els objectius
dels currículums educatius de cada etapa; principalment en les
següents temàtiques:

L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ
EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Distingir, reconèixer i/o classificar amb criteris elementals
els éssers vius de l’entorn i identificar algunes relacions que
estableixen amb el medi.
Despertar l’interès per la protecció i cura d’animals i plantes
de l’entorn proper.
© AULA DE NATURA SANTA MARTA

Despertar l’interès per l’observació i la generació de preguntes científiques, així com per la construcció de respostes coherents amb el coneixement científic.
Valorar actuacions que contribueixen a la protecció del medi
i a la sostenibilitat, com per exemple les accions dels parcs
naturals.
Reconèixer i valorar el patrimoni cultural com els relats i llegendes de transmissió oral.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Identificar i caracteritzar els trets comuns de tots els éssers
vius.
Argumentar la importància de mantenir la biodiversitat.
Argumentar les causes i els impactes d’algunes activitats
humanes en particular sobre el cicle de l’aigua i les possibles
solucions que es proposen per minimitzar-ne els efectes.
Valorar actuacions que contribueixen a la protecció del medi
i a la sostenibilitat, com per exemple les accions dels parcs
naturals.
Valorar la riquesa cultural d’un indret a través de les llegendes.
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ACTIVITATS
TERRA DE BANDOLERS
Ens endinsarem als boscos de Viladrau per descobrir qui eren
els bandolers i perquè vivien a les nostres contrades. Coneixerem als 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.
Nivell educatiu: cicle inicial, mitjà i superior de primària i secundària.
Activitat realitzada per EduCA Viladrau. Educació, turisme i serveis ambientals.

LA FARMACIOLA DEL BOSC
Caminarem per senders propers a Viladrau tot cercant plantes
aromàtiques i remeieres. Ens endinsarem en l’època en què les
bruixes i apotecaris preparaven ungüents i remeis naturals per a
guarir-se de les malalties més corrents. I tindrem la possibilitat
de fer una farmaciola natural.
Nivell educatiu: cicle inicial, mitjà i superior de primària i secundària.
Activitat realitzada per l’Aula de Natura Santa Marta – viladraueducacio.com

© EDUCA VILADRAU
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LES FONTS I LA RIERA MAJOR
Descobrirem l’aigua com a hàbitat de molts essers vius. Investigarem i analitzarem la vida a la riera Major com a bioindicadors
de la qualitat de l’aigua. Com deu ser la vida d’aquests fascinants ecosistemes?
Nivell educatiu: cicle mitjà i superior de primària.
Activitat realitzada per l’Aula de Natura Santa Marta – viladraueducacio.com

© EDUCA VILADRAU
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TASTA EL MONTSENY: AIGÜES, LLEGENDES I POESIA
Experiència divertida per tastar elements imprescindibles del
Montseny. Gaudirem d’un tast de diferents aigües, descobrirem
alguna font emblemàtica, degustarem alguna de les llegendes
lligades a les fonts i ens deixarem portar per un reguitzell de poesies (adaptades per a cada edat), escrites per reconeguts literats expressament per a aquests indrets. I per acabar ens convertirem en poetes del Montseny!
Nivell educatiu: cicle mitjà i superior de primària i secundària.
Activitat realitzada per EduCA Viladrau. Educació, turisme i serveis ambientals.

UN MÓN DE CASTANYES
Itinerari pels boscos de Viladrau per conèixer les característiques i algunes anècdotes entorn dels castanyers. Segons el curs
educatiu, estudiarem 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 els seu manteniment.
Nivell educatiu: cicle inicial, mitjà i superior de primària.
Activitat realitzada per Castanya de Viladrau.

LA CASTANYA A LA CUINA
Taller de cuina per conèixer les propietats de la castanya i la seva relació en la piràmide alimentaria. Els
alumnes podran fer pa de castanya o galetes de castanya, a escollir en el moment de la reserva.

NOVETAT

Nivell educatiu: cicle inicial, mitjà i superior de primària.
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EL PARC NATURAL AMB ELS 5 SENTITS: “BANY DE BOSC”
Una passejada pel bosc aporta benestar. Una major proximitat
amb la natura és sinònim d’una vida més saludable. La investigació mèdica ens demostra que si aquest contacte és amb boscos vells té beneficis psicològics i fisiològics. Us proposem un
bany de bosc, per a descobrir a través d’experiències sensorials
un món nou i divers. Els sentits font de la nostra inspiració: olorar, mirar, tocar, escoltar i tastar.
Nivell educatiu: cicle inicial, mitjà i superior de primària i secundària.
Activitat realitzada per l’Aula de Natura Santa Marta - viladraueducacio.com

EL MONTSENY, PARC NATURAL,
UN ESPAI AMB MOLTA BIODIVERSITAT
Una sortida per descobrir els boscos característics i els arbres
més singulars del Montseny.
Aprendrem a cercar els secrets amagats del bosc, fulles, flors i
fruits estranys; l’aprofitament que l’home ha fet al llarg dels segles i tota la riquesa d’una fauna amagada als nostres ulls, seguint els seus rastres (caus, femtes, marques, plomes, pels i un
munt de senyals).
I tot això en un espai natural privilegiat amb una espectacular
diversitat.
Nivell educatiu: cicle mitjà i superior de primària i secundària.
Activitat realitzada per EduCA Viladrau. Educació, turisme i serveis ambientals.
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Notes:
• La visita a l’Espai Montseny té una durada de 45 minuts i l’activitat educativa,
aproximadament 3 hores.
• Podeu complementar les activitats de plantes remeieres amb la visita a l’Arborètum.
• Per algunes activitats cal fer l’aproximació amb el transport escolar.
• Algunes de les activitats es realitzen per camins del Parc Natural que no estan senyalitzats.
• La responsabilitat de l’activitat guiada és de l’empresa que la porta a terme.

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:

Tel. 93 884 80 35
espaimontseny@viladrau.cat
www.viladrauturisme.cat
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