Can Mas és una casa de mitjans del S. XIV. Situada al bell mig de la
serra del Garraf-Ordal, envoltada de grans pinedes i de camps de
cirerers.
Can Mas opta per la conservació de les arrels rurals que la
caracteritzen utilitzant, com a base de les seves activitats, la vida de
pagès.
A Can Mas, actuem de manera que l’infant sigui protagonista de les
activitats i se senti realitzat duent-les a terme. Són activitats que, de
forma lúdica fan que no només es diverteixi sinó que aprengui com
vivien els pagesos de temps passats i com s’organitzaven dins de les
masies. Els nens i nenes aprendran tant l’organització dins de la casa
com l’aprofitament que es feia dels recursos naturals, entenent així el
respecte que es mereixen el bosc, els camps i el animals.
Tot aquest desenvolupament està guiat per un equip de monitors amb
anys d’experiència i amb la titulació necessària per realitzar aquesta
tasca.

Endinsa’t en el món rural del S. XX.

Les masies i els seus habitants eren
autosuficients i eren capaços d’abastir-se
d’aliments i vestits i d’eines per treballar la
terra o cuidar els animals. Un dels aspectes
bàsics per a la supervivència era l’elaboració
del menjar.
Per una altra banda hi havia la fabricació de
productes que complementaven el vestit i
eren necessaris per a la higiene.
Tots aquests productes estaven elaborats
única i exclusivament pels mateixos
habitants del mas.
Nosaltres ens hem basat ens aquests
aspectes bàsics a l’hora de realitzar els
nostres tallers, perquè els infants entenguin i
vegin que som capaços de crear, elaborar i
utilitzar els nostres productes partint de les
matèries primeres que tenim a l’abast.

Tria un dels nostres talers: pa, coques de
vidre, galetes, mermelada, panellets,
colònia de romaní, bossetes d’olor, mural
de natura i molts d’altres.

