
Visita  guiada  per  divertits  monitors  que  obriran  totes  les 
portes  dels  corrals perquè demostris  el  granger/a  que  portes dins: 

Toca–Toca dels conills, el gall i la gallina, fem un dinar per 
als  porquets,  les cabretes  menjaran  de  la  teva  mà,  

el biberó  a l'ovelleta, pa i palla per als cavalls... 
I no t´oblidis de la vaca ni de treure a pasturar les oques.

Explorarem i descobrirem els cinc sentits mitjançant els animals i el 
que mengen.

- Vista. Identifiquem cada animal i el relacionem amb l´aliment que
li correspon.

- Gust. Tota la nit cuinant pels senyors cavalls! Tastem la garrofa i la
pastanaga.

- Olfacte. Descobrim les olors de la granja (animals, aliments,
femer, flors…) Què ens agrada i què no?

- Oïda. Sacseja la capsa de sons i fes parelles. Escolta el gall, la vaca,
el cavall… Imitem-los.

- Tacte. Toca-Toca de les plomes i del pèl. Descobrim diferents
textures, des de la suavitat del conill fins el tacte aspre del porquet.

Passejada en carro un cop la feina feta.



Què  us sembla si  els vostres
alumnes són qui contracten  la  visita? 
Treballeu els números;  ells ens poden  

trucar  i  demanar si  a  la  nostra
granja  tenim l’animal que heu escollit; 

treballeu els dies de la setmana i 
anotem el dia desitjat. 

Una motivació que de ben segur 
els farà gaudir. 

(Ed. Infantil)

Busquem l’animal de la granja que heu escollit, l’identifiquem i el relacionem amb l’aliment que li
correspon; descobrim la seva olor, el seu pelatge i el seu so i multitud de curiositats que els
nostres monitors conèixen amb certesa.

Escolta el gall, la vaca, el cavall… El sabríeu imitar? Toca–toca dels conills, el gall i la gallina, fem un
dinar pels porquets, les cabretes menjaran de la teva mà, el biberó a l'ovelleta, pa i palla pels
cavalls... I no t´oblidis de la vaca ni de treure a pasturar les oques.
Després de tant treballar, amb el carro cal anar.



Busquem l’animal de la granja que heu escollit, 
l’identifiquem i  el  relacionem amb l’aliment  

que  li correspon; 
descobrim  la  seva olor,  el  seu pelatge

i  el  seu so,  
i multitud  de  curiositats que  els nostres

monitors coneixen amb certesa.

Escolta el gall, la vaca, el cavall… 
Els sabríeu imitar? 

Toca–toca  dels  conills,  el  gall i  la  gallina,  
fem  un  dinar pels  porquets,  

les  cabretes menjaran de  la  teva mà,  
el biberó a l'ovelleta, 
pa i palla pels cavalls... 

I no t´oblidis de la vaca 
ni de treure a pasturar les oques!

Després de tant treballar, amb el carro cal anar.

(Escola Bressol)



En Joaquim, un pastor no massa jove, ha vist que una de les seves 
ovelles no és a l'estable. Seguirem els mateixos passos que ell... 

anirem a buscar llenya, recollirem fruits de la tardor, 
trobarem algun bolet i un xic de molsa. 

Recorda l'últim moment que va veure la Blanqueta, 
en un prat no massa llunyà. 

Cerquem els rastres i petjades i ajudem-la a tornar a casa. 
A en Joaquim se li ha fet tard; 

ajudem-lo a repartir el menjar al bestiar, 
la palla als cavalls, el biberó a l’ovelleta i la civada a les cabretes.

Tant content està en Joaquim que ens regalarà 
un passeig amb el seu Ruquet. 



Deu són els bastons que haureu d'aconseguir. 
Una entretinguda gimcana on treballarem amb 

els fruits de la tardor; 
tot buscant l’arbre escollit farem  una recollida 
i classificació de fulles, i una recerca d'arbres 

molt diversos. 
Arbres caducs o perennes?, males herbes, 

plantes medicinals, insectes, rastres, orientació, … 

També haurem de recollir fusta per preparar l’hivern 
i endinsar-nos al Bosc dels Sentits.



Ens ajudeu a trobar la roba de la Castanyera?
Cada  animaló  de  la  granja  té  amagada  
una  peça  de  roba. Anem-los a visitar! 

A mida que anem aprenent coses sobre els animals, 
obtindrem peces de roba per vestir la Iaia Castanyera. 

Les cabretes ens donaran el mocador; 
les gallines, les sabates; els conills, les faldilles…. 

Que trapelles que són! 
El cistell de la Castanyera  és  ple dels  estris  del  poni:  

ferradures,  estreps, raspalls… 
Escolteu bé les explicacions i el cistell serà vostre. 

Quan  ho  tinguem  tot  preparat  un  missatger  ho  vindrà  a 
buscar  i  li  portarà  a  la Iaia  Castanyera. 

No  trigarà  massa a venir-nos a visitar i agraïr-nos tot 
el que hem fet per ella; 

ens explicarà un  conte  i  repartirà paperines  plenes  
de castanyes per a tothom. 

Per  acabar  el  dia  millor  que  mai,  també  farem  una 
passejada en el Carro de la Maria la Castanyera.



La  Ruta  de  les  Carbasses,  La  Castanyera  ens ha fet la guitza: 
totes les carbasses que darrere l’hort el senyor Halloween 

cultivava amb gran devoció… han desaparegut.
Realitzarem  una  entretinguda  gimcana  on l’equilibri,  l’orientació  

i  la  destresa  seran  les vostres  aliades; 
el bosc és  ple  d’entrebancs.  

La Castanyera ens farà buscar la collita entre arbres i matolls, 
i alguna cosa trobarem entre els animals de la granja.

Disposareu  d’un  plànol  i  diverses  pistes  per localitzar-les.  
Només  així  aconseguirem  les apreciades castanyes! 



Destinat a aquells infants amb ganes de manipular 
i descobrir nous aliments. 
Ingredients  de  tardor:  

ametlles,  castanyes,  pinyons… 
Una petita mostra dels fruits recollits pels voltants 

de  la  granja:  esbrinem d’on surten 
mentre busquem l’ametller i el pi, 

com recollim els fruits, què ens aporten… 

Tot  seguit  elaborarem  un  torró  per  
llepar-nos  els dits, 

picarem les ametlles artesanalment 
i decorarem el torró amb un toc molt original. 

Un cop finalitzat, farem una volteta en carro 
per relaxar-nos. 



Qui diu que aquest tronc és llenya?
Aquest Tió té gana i a la granja 

hi ha molt menjar. 

Els infants buscaran una dieta equilibrada: 
aniran a buscar ous de les gallines, 

pa dels porcs i les truges i 
un munt de verdura, tot visitant l’hort. 

Els bastons per fer-lo cagar  els  trobaran  en  un  
bosquet  ple  de  plantes aromàtiques  

i  des de dalt d’un pi els bastons caldrà baixar. 

Cuita-corrents a donar-li menjar i com és molt 
vergonyòs i no vol menjar amb nosaltres, 

aprofitarem per anar a fer un tomb amb el carro. 

No trigarem en fer-lo cagar i un regal per 
cada infant ens donarà! 



Visitem  els  animals  de  la  granja,  aprenem  detalls  i curiositats 
sobre ells i trobem qui té l’oli, la sal, el fogonet… 

També  la  disfressa  de  la  Vella  Quaresma!  

De  ben  segur  que sabreu trobar on són els ous. 
Escolteu les explicacions dels monitors i aconseguirem la paella que 

tenen amagada els nostres ponis.

Amb  els  ous  que  agafem  farem  una  gran  
truita  per menjar.

No  trigarem  gaire  a  fer  una 
representació  d´en 

Carnestoltes i la Vella Quaresma, 
a més de festa i xerinola!

(Aquesta  activitat  pot  ser  canviada,  si  es  prefereix,  
per  la realització d’una disfressa o d’un barret de festa.)



El bosc, els arbres fruiters, l’hort, els insectes, 
els animals de la granja… Canvis visuals i hormonals.

Mitjançant  aquesta  activitat  mostrarem  als  infants 
d´una manera pràctica i entretinguda, els canvis que es donen a 

la natura amb l´entrada de la primavera.

Farem   una   visita   a   la   caseta   de   la   primavera: 
exposició de nius, ous,  abelles, ruscos, flors… 

Realitzarem un seguit  de  proves  on  localitzarem  els  insectes  
i  els  arbres  que haurem treballat anteriorment.

Ja  els  heu  trobat?  Doncs  ara  farem  un  passeig  en  carro, 
visitarem els animals de la granja i una bonica recollida pel bosc.



Explicarem la Llegenda de Sant Jordi, 
on els protagonistes són els infants 

i els animals de la granja.  

Una  història  plena d´encant i d´emoció, 
on la bonica princesa es defensa del drac amb les 

armes que li han donat les gallines (ous), però com que 
amb els ous no en té prou, el príncep muntat a cavall li 

dona un cop de mà i derrota el drac amb la llança. 
Tornarem a casa gràcies a la cabreta que coneix 

tots els camins del bosc. 

La representació es realitzarà quan els infants hagin 
trobat les disfresses, que estaran amagades dins els 

corrals dels animals.

Tot seguit, els infants faran un passeig amb carro i 
buscaran la rosa vermella mentre travessen 

un bosc encantat.



Petjades: Busca i localitza amb cada animal la seva petjada.
Excrement: Segons la mida i la forma esbrineu a quin animal pertanyen els
fems.
Plomes: Una guineu s’ha menjat aquest ocell; esbrineu de quina au es tracta.
Cant d’ocells: Una prova auditiva amb diversos cants d’ocells ens mostrarà
que tots són diferents. Sabreu identificar-los?
Ossos: En el cicle natural del bosc hi ha preses i depredadors que ens
deixen restes i rastres. Observeu i deduïu a quina espècie pertanyen.
Restes de menjar: El bosc és ple de pinyes. Picot, ratolí o esquirol? Qui se
les haurà menjades?

De  ben  segur  que  un  cop  finalitzat  els  tallers  els  infants  prendran 
consciència que el bosc que és l’habitatge de molts animals i que per tant 

hem de cuidar i respectar en tot moment.

Endinsem-nos en el bosc per descobrir quins animals s’hi amaguen, com ara esquirols, senglars, conills, 
guineus, picots i fins i tot serps, de ben segur que de tots ells en podem trobar algun rastre.

Quan passegem pel bosc la majoria d’animals s’amaguen de nosaltres, però sabem que hi viuen perquè 
trobem el seu rastre per tot arreu. Les activitats seran una gran gimcana al sotabosc on grups petits de  

nens hauran de resoldre o realitzar la recerca de diversos rastres.



A la sala farem el joc del tasta-tasta i  explicarem  
el conte de “Tom el Tomàquet”. 

Acabarem preparant una llesca de pa amb tomàquet i 
un passeig amb carro per tornar a agafar gana.

A l’hort portarem l’espantaocells i ens fixarem en els productes 
que s’hi conreuen. El pagès ens explicarà les feines que realitza: 

escatar, llaurar, adobar, plantar i regar.
Posa-ho a la pràctica amb els estris adients!



De  manera  pràctica  ens  iniciarem  en  el  món  agrícola,  
tot observant  el  cicle  tancat  entre  l'agricultura  i  la ramaderia. 

Mentre  realitzem les  feines  de  pagès esbrinarem  l'origen  
i  el resultat  d'una  gran  diversitat  d'hortalisses.  

- Preparació de  la Terra (fertilització: compostatge i femer).
- Plantació per a llavor o  esqueix. 
- Tipus  de  reg.  
- Calendari  mensual  de  l'hort  (tasques  i collites). 
- Associacions i incompatibilitats de diferents espècies. 
- Plagues i malalties (utilització d'insectes i Plantes Aromàtiques).
- Manteniment.
- Resultat. 

La part pràctica començarà amb la recollida dels fems del box del
cavall. Treballarem com a pagesos, llaurant, dobant, sembrant les
llavors i regant la plantació, no oblidant la realització d'un producte
natural contra els llimacs, cargols o pugó.

La millor manera de finalitzar l’activitat serà cuinant un bon plat  
d’ hortalisses fresques i naturals o un tastet de varietats!



Us proposem un taller de reconeixement, recerca i aprofitament de les plantes aromàtiques i herbes
medicinals, tant en l`època de floració com en els mesos més freds, en què infinitat de plantes poden ser
recol·lectades.
- Primer, farem una breu xerrada de l’aprofitament de les Plantes Aromàtiques i Medicinals (PAM)
dins la sala: 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 per als tallers
posteriors, i farem un producte propi d’una farmaciola natural: emplastre per
a cops, repel·lent de mosquits, productes antiinflamatoris, neteges
d’infeccions, diarrees, restrenyiments…. Maceracions de vi, sal d’herbes…
- Visitarem l´hort i observarem els cultius i les PAM que cal tenir, tant
per a la cosmètica, la medicina, la cuina o bé per combatre les plagues i malalties
de la nostra collita. A mode de joc reconeixerem les diverses plantes i
aprendrem a elaborar un planter, amb llavor o esqueix. D’una manera senzilla i
pràctica obtindrem productes útils, naturals i fiables i conscienciarem als
més petits de les utilitats i perills que s´hi amaguen.



Elaboració d’una  bosseta d’olors, colònia, un coixí medicinal 
o un ambientador.

Per començar, farem una breu introducció al fascinant món 
de les plantes Aromàtiques i descriurem 

els seus usos i propietats.
Tot seguit, farem una recollida de plantes aromàtiques pels 

boscos propers i demanarem als animals de  la granja 
els estris per fer l’activitat. 

Realitzarem un Toca-Toca d’aquells animals  
que tant ens han ajudat. 

Visita a la Caseta de les Olors: 
essències, flors, sabons artesanals, …

Rematarem el dia amb una volteta en carro i de seguida 
posarem fil a l’agulla i a treballar!

Realitzarem el taller com a grans experts i ens emportarem 
la feina a casa. 



Inici de l'activitat amb la tècnica de 
les tres inspiracions. 

Joc de les Olors, on experimentarem
amb el  nostre sentit de  l’olfacte.  

Després  d'una xerrada  sobre  els Olisessencials,  
les  seves propietats,  usos  i  components,   

farem un  oli de massatge,  
una  compresa  per a la  circulació,  

un taller d'inhalacions humides i seques, 
un esprai per netejar l'aire, 

una crema de llavis , 
un tractament facial… 

A  la  segona part del  taller,  els infants
faran un  tastet dels  productes i  una  visita  a  les 

plantes remeieres fresques i seques.
Voleu mirar també els animalons que tenim? 

Doncs som-hi!
Un dels tallers més experimentals! 



L'entorn rural i la cosmètica? 
Penses que no van units?

Aigües florals, ceres vegetals, Aloe Vera, mel, 
civada, llet, hidrolats, oliveres, ous, cogombre, 

llevat de cervesa... 
No cal sortir d'aquí! 

Recollim i realitzem productes d'higiene i 
cosmètica natural. Junts farem una mascareta 

facial i una pasta de dents que tots junts 
podrem provar.

Ja que ens disposem davant tants animals, 
us proposem anar-los a donar una ullada també.

De ben segur que us agradarà! 



Us agraden els Cavalls? Sempre heu pensat 
que la seva sensibilitat us parla?

Realitzem aquest taller tot entenent com 
pensen i actuen,  les seves parts, 

conducta i estris.
Especial  Eqüestre  us mostrarà  al  cavall  

en  estat pur. 

Iniciarem amb una part teòrica, amb un 
munt d’informació  del  més  interessant,  

seguit  us mostrarem els seus boxes i 
donarem inici a la part pràctica. 

On, desde  la  neteja  dels  boxes,  visita  
al guadarnés,  raspatllat,  cura  i  maneig.

Culminarem amb una volteta a cavall 
per a cada infant.



Melmelada,  mató,  formatge,  
mones  de  Pasqua,  ous decorats, …

En  primer  lloc,  visitarem  els  animals  de  
la  granja tot descrivint el cicle tancat 
de les granjes agrícoles i ramaderes.  

Buscarem d’on prové l’ingredient necessari  
per  a  la realització  de  l’activitat;  
potser necessitem  ous,  llet, pomes.  
Segur que a  la  granja  ho trobarem. 
Aprofitarem per donar de menjar als 

cavalls i a la vaca. 
Seguidament… Mans ben netes i… A cuinar!

Un cop acabem de cuinar, cada nen 
s’emportarà a casa la seva gran elaboració 

i, com sempre, la passejada en carro 
estarà inclosa.



Donem inici a la gimcana dels sentits. 
Cinc recorreguts treballant els cinc sentits :

- L’Olfacte, tot fent una recerca de les plantes
aromàtiques i les seves olors.

- L’Oïda, el món dels ocells, tot esbrinant el seu cant.
- El Tacte, treballant la cadena tròfica. De qui és

aquest esquelet?
- La Vista, buscant fulles i insectes amb l’ajut de lupes.
- El Gust, què mengen aquests animals?

No cal guanyar! Cal acabar-la! 
Com a premi… una passejada en carro per a vosaltres i 

alguna coseta més… 
En acabar el dinar cada nen podrà prendre un gelat.

Organitzem  la  festa  segons  les  vostres  inquietuds  
i necessitats. 

(Fi de Curs)


