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VEREMES A LA CASA DE COLÒNIES
L’ESTOL I AL SEU ENTORN
Pel proper curs 2017-18, fruit de més de 15 anys d’experiència i
avaluació, us fem arribar diferents propostes per trobar la més
adient a la realitat de la vostra escola i els vostres grups d’infants.

OPCIÓ1: VISITA BODEGUES VALLFORMOSA I
ACTIVITAT DE LA VEREMA A LA CASA DE COLÒNIES
L’ESTOL

VISITA  A VALLFORMOSA

En un entorn de vinyes al bell mig del Penedès podem visitar les
Bodegues Vallformosa.

Una visita completa i propera ens mostra tot el procés del raïm des
del cep fins al celler i l’ampolla en la doble vessant de vi i cava.

Poques visites ens donaran una idea tan real (sense perdre de vista
la seguretat) de cada part del procés d’elaboració del vi i el cava:
entrada de raïm, premsat, envelliment en bóta, embotellat, el cava a
les rimes, el degorx…

I tampoc gaires visites ens permetran trobar-nos en diferents
moments en com era aquest procés antigament.

Acabarem amb una degustació de vi pels més grans i de most pels
més petits. L’entorn ens permet dinar còmodament i disposa de
lavabos i sales adaptades per si el temps no acompanya.
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ACTIVITAT DE LA VEREMA A LA CASA DE COLÒNIES L’ESTOL

A la Casa de Colònies l’Estol propera a les Bodegues Vallformosa
durant els mesos d’agost, setembre, octubre i novembre podrem fer
la verema de manera tradicional: collir I trepitjar el raïm i passar el
dia en un entorn agradable. La resta de mesos de l’any també
podem passar el dia i fer la trepitjada.

VISITA COLLIDA I TREPITJADA: 13.13€ (IVA inclòs)

VISITA I TREPITJADA: 12,12€ (IVA inclòs)
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OPCIÓ 2: VISITA BODEGUES VALLFORMOSA I
GIMCANA (Activitat sencera a l’espai de les Bodegues
Vallformosa).

VISITA  A VALLFORMOSA

En un entorn de vinyes al bell mig del Penedès podem visitar les
Bodegues Vallformosa. Una visita completa i propera ens mostra tot
el procés del raïm des del cep fins al celler i l’ampolla en la doble
vessant de vi i cava.

Poques visites ens donaran una idea tan  real (sense perdre de
vista la seguretat) de  cada part del procés d’elaboració del vi i el
cava: entrada de raïm, premsat, envelliment en bóta, embotellat, el
cava a les ritmes, el degortx…

I tampoc gaires visites ens permetran trobar-nos en diferents
moments en com era aquest procés antigament.

Acabarem amb una degustació de vi pels més grans i de most pels
més petits.

L’entorn ens permet esmorzar i dinar còmodament i disposa de
lavabos i sales adaptades per si el temps no acompanya.
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NOVETAT PROPOSTA GIMCANA: Activitat sencera a les
Bodegues Vallformosa

Comprendre el procés d’elaboració del vi i el cava en un celler
actual.

Treballar el cicle de la vinya i les tasques agrícoles més habituals.
Observar i identificar la tecnologia, eines i màquines actuals i
antigues, per treballar a la vinya i al celler. Valorar el paisatge
cultural de la vinya. Familiaritzar-se amb el vocabulari i les feines
que fan els professionals avui dia en una indústria vinícola.

Dinàmica: en format de gimcana, el monitor-guia anirà proposant
enigmes, jocs i activitats diverses, en diferents espais de les
instal·lacions de Vallformosa, de manera que l’alumne/a assolirà els
objectius i els continguts definits entorn al món del vi i el cava.

PREU VISITA I GIMCANCA: 13,13€ (IVA inclòs)

Possibilitat d’adaptació per treballs de crèdits de síntesi.
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OPCIÓ 3: VISITA BODEGUES TORRES I ACTIVITAT DE
LA VEREMA A LA CASA DE COLÒNIES L’ESTOL

VISITA  A LES BODEGUES TORRES

Les Bodegues Torres estan situades en un paisatge excepcional
també al bell mig del Penedès.

La visita dalt d’un tren ens porta a fer un passeig a través de les
vinyes fins al celler on podem veure la diferència entre les tines
d’acer i les bótes de fusta i deixar-nos portar per un petit espectacle
de llums i so dins el mateix celler.

Poques vegades gaudirem d’una manera tan còmode d’un passeig
entre vinyes. El tren i l’entorn captivaran sentits de grans i petits.

Acabarem amb una degustació de vi pels més grans i de most pels
més petits.

L’entorn ens permet esmorzar còmodament i disposa de lavabos i
sales adaptades per si el temps no acompanya.
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ACTIVITAT DE LA VEREMA A LA CASA DE COLÒNIES L’ESTOL

A la Casa de Colònies l’Estol propera a les Bodegues Torres durant
els mesos d’agost, setembre, octubre i novembre podrem fer la
verema de manera tradicional: collir, trepitjar el raïm i passar el dia
en un entorn agradable. La resta de mesos de l’any també podem
passar el dia i fer la trepitjada.

VISITA, COLLIDA I TREPITJADA: 13.13€ (IVA inclòs)

VISITA I TREPITJADA: 12,12€ (IVA inclòs)
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OPCIÓ 4: ACTIVITAT DE LA VEREMA A LA CASA DE
COLÒNIES L’ESTOL (Activitat sencera a la Casa de
Colònies l’Estol).

Aquesta proposta ens permet viure de manera totalment pràctica i
experimental la verema tradicional sense visita a cap bodega. Es fa
un passeig entre vinyes i es cull i es trepitja de manera tradicional a
la Casa de Colònies l’Estol, l’antiga masia catalana on ja s’hi feia
aquesta activitat. Adient per als més petits o el que disposeu de
menys temps i voleu viure la verema tradicional de manera pràctica.

COLLIDA I TREPITJADA I PASSAR EL DIA O ACTIVITAT DE VINYA SEGONS
L’ÈPOCA I TREPITJADA: 11.20€  (IVA inclòs)
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GRAELLA DE PROPOSTES I PREUS (iva inclòs)

Opcions Proposta Mesos agost -
novembre

Mesos desembre
- Juliol

Opció 1 Visita a Vallformosa i
verema a l’Estol

13,13 12,12

Opció 2 Visita i gimcana a
Vallformosa

13.13 13.13

Opció 3 Visita a Torres i
verema a l’Estol

13,13 12,12

Opció 4 Verema tradicional a
l’Estol

11,20 11.20 (activitat
vinya segons
l’època)




