
Horari especial per a activitats educatives

De dimarts  
a divendres
9 h  19 h

Dissabtes, 
diumenges i festius
10 h  14 h

Tancat
TOTS ELS DILLUNS /  
1 i 6 DE GENER /  
1 DE MAIG /  
25 i 26 DE DESEMBRE 

Tren:  
Línia:  
R-4 RODALIES RENFE 
Des de:  
SANTS o PLAÇA 
CATALUNYA 
Direcció: 
VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS /SANT 
VICENÇ DE CALDERS

Automòbil:
AP-7 / N-340 / C-15

Com arribar

Tarragona
Vilanova  
i la Geltrú

Mar Mediterrani

Vilafranca  
del Penedès

Martorell

Girona

Lleida Barcelona

C15

N340

AP7

A2

AP7

Atenció personalitzada i reserves

Adreça

El departament d’educació de VINSEUM està a la vostra disposició 
per atendre qualsevol qüestió relativa a L’Escola dels Sentits.

Contacteu-nos mitjançant el telèfon 93 890 05 82 o el correu 
electrònic educacio@vinseum.cat. 

VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya 
Plaça Jaume I, 1
08720 Vilafranca del Penedès
T + 34 938 900 582

www.vinseum.cat
Més informació a:

Escola amiga

Una amistat a mida!
L’Escola amiga és una iniciativa a la qual es 
poden sumar tots els centres educatius 
interessats per crear noves fórmules de relació 
entre escola i museu. 

A VINSEUM ens agrada la idea que les escoles 
puguin treure tot el profit dels recursos  
que us podem oferir, més enllà de les activitats 
pensades expressament per a vosaltres. Volem 
que les propostes que sorgeixin d’aquestes 
noves col·laboracions permetin generar nous 
projectes fets a mida entre el museu i l’escola. 
Tot plegat per reforçar encara més el vincle 
entre el món educatiu i el museu. 

Si teniu idees i ganes de treballar creant  
nous projectes amb nosaltres us esperem  
amb els braços oberts!

Programa educatiu



Visites 
dinamitzades 
Nous recorreguts especialment 
pensats per a vosaltres. 
Diferents itineraris a l’exposició 
permanent de VINSEUM  
que posen l’accent tant en les 
ciències naturals com en  
les socials. Visites que tenen  
la voluntat d’aprofundir en els 
eixos temàtics i les col·leccions 
que conformen el museu 
(arqueologia, paleontologia, 
art, ornitologia, viticultura  
i etnografia).

Per a les escoles que vulguin 
tenir una visió global de 
l’exposició permanent tenim 
també la visita educativa 
general. Aquesta s’adapta  
en funció dels interessos  
dels grups i els seus nivells  
de formació. 

Most  
a les escoles
Una programació audiovisual 
feta a mida per a les escoles.  
En el marc del Most Festival 
Internacional de Cinema del Vi  
i el Cava (primera quinzena  
de novembre), cada any es 
projecten diferents treballs  
de curta durada per apropar 
l’entorn natural i el sector  
de la vinya a partir del cinema  
i els seus autors. Les obres 
(documentals, de ficció, espots, 
etc.) són presentades pels seus 
realitzadors i acompanyades 
d’un tast de most en acabar  
la sessió. Aquesta és també 
una activitat programable  
la resta de l’any.

Tallers 
educatius
Experimentar i aprendre.  
Per acostar els diferents 
patrimonis del museu als 
centres educatius. S’organitzen 
en funció del grup d’edat i dels 
objectius curriculars de cada 
cicle. L’objectiu és aprofundir 
en la història dels objectes que 
conserva el museu i la pluralitat 
de coneixements que se’n 
deriven a partir de la pràctica.

Coneix  
el Penedès
Voleu venir a passar el dia  
al Penedès? Us agradaria 
descobrir la vida de la vinya?  
O conèixer l’activitat dels 
cellers? I aprendre la història  
de Vilafranca? Què us 
semblaria viure el medi  
natural de la comarca?  
Us podem dissenyar l’itinerari 
més convenient als vostres 
interessos.
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Visites  
 i activitats

VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de 
Catalunya, us proposa un viatge a través  
de les històries del vi, des dels orígens fins  
a l’actualitat, des de la terra on arrela la vinya 
fins a l’explosió sensorial del tast.

Amb el programa educatiu L’Escola dels 
Sentits, posem en marxa diverses propostes 
per conèixer el món de les cultures del vi 
adreçades a tots els nivells de la comunitat 
educativa i els seus protagonistes. 

Les activitats proposades tenen com a finalitat 
acostar les col·leccions del VINSEUM als 
centres educatius i, així, fer sentir el museu 
com un espai propi i útil per descobrir les traces 
del que som i gaudir aprenent. L’objectiu és 
generar un punt de trobada on petits i joves se 
sentin a gust i se’ls desperti la curiositat per 
saber més del nostre entorn mentre estableixen 
interrelacions entre diferents disciplines  
del coneixement.

Us convidem a conèixer amb més detall tot  
el que el museu pot oferir-vos. 

L’Escola  
dels Sentits


