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SORTIDES D’UN DIA 
 
Podeu sol·licitar informació detallada sobre qualsevol de les propostes 

 
Llars 

infants 

Educació 

Infantil 

Cicle 

Inicial 

Cicle 

mitjà i 

superior 

Ed. 

Secundà

ria 

L’oli  X X X X 

La verema i visita a les 

Bodegues Torres (*) 

Verema 

sense 

visita 

X X X X 

Granja de vaques i mató  X X X X 

Horta i confecció d’un test X X X X X 

Màscares de guix(*)   X X X 

Pinta la samarreta(*)  X X X X 

Ruta de natura amb herbari  
Només 

P5 
X X X 

Pa/galetes/pizzes X X X X  

La melmelada de raïm  X X X  

Els cinc sentits i bossetes 

d’olor 
 X X X  

Ruta d’orientació a la natura    X X 

Excursió i 

visita al Castell 
 

Només  

P4 i P5 
X X X 

Visita a les bodegues Torres i 

activitat d’època a la vinya (*) 
 X X X X 
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Diada de  Sant Jordi  X X X X 

La Castanyada(*) X X X X X 

El Carnestoltes(*)  X X X  

Festa de l’aigua X X X X X 

El món dels colors X X X   

Marc de fotos i foto de grup  X X X X 

La Gimcana  X X X X 

Recerca i classificació 

d’insectes 
   X X 

Caixes niu   X X X 

Espelmes    X X 

Fem un timbal  X X X X 

Tir amb arc    X X 

Mestre torroner, mestre 

tioner 
 X X X X 

 (*) Activitats amb increment de preu, per a sortides de dia  
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                      BREI EXPLUICACIÓ D ELES SORTIDES 
 L’oli : Visita a un molí en funcionament i al Trull antic. Es cullen les olives i es fa 

un taller d’olives macerades que els infants  s’emporten. 

 La verema: Visita a unes bodegues on veiem el procés actual d’elaboració del 

vi. Un cop a la casa collida i aixafada de raïm a la manera tradicional. Ens 

emportem una ampolla de most per cada grup classe per veure la fermentació i 

el pas de most a vi (aquesta activitat també pot ser organitzada a la inversa). 

 El pa/galetes/pizzes: Fem tot el procés d’elaboració del pa/galetes/pizzes de 

manera artesana. Cada nen/a s’emporta el que ha fet amb una caixeta que 

ells/es mateixos/es decoraran i faran. 

 La melmelada de raïm: Fem melmelada de raïm. Es prepara el pot i es 

confecciona l’etiqueta per prendre després la melmelada. Fem el tast de la 

melmelada amb torrades 

 Granja de vaques i mató: visita a una granja de vaques on es veu tota la 

criança, alimentació... Després a la casa els infants elaboren el mató amb el 

sistema tradicional i cada infant el prendrà a casa.  

 L’horta i confecció d’un test: es coneix l’hort i el que s’hi cultiva, es planta un test que 

els infants s’emporten a casa. Es coneixen els animals de la granja, les seves cries, la 

seva alimentació... 

 Màscares de guix: Fem màscares amb benes de guix i les decorem. 

 Pinta la teva samarreta: Treballem la tècnica d’estampació amb calent i el 

pintar amb pintura de roba per elaborar una samarreta que el nen/a 

s’emportarà a casa (no cal portar la samarreta). 

 Ruta de natura amb quadret herbari: Coneixem el bosc i les seves plantes i 

acabem confeccionant un quadret herbari. 

 Els cinc sentits de la natura amb bossetes d’olor: coneixem al bosc mitjançant 

els cinc sentits i confeccionem un “saquet” d’olor amb plantes aromàtiques. 

 Ruta d’orientació a la natura: es fa una ruta per la natura, s’ensenya i es posa 

en pràctica el funcionament de la brúixola.  

 Excursió i visita al Castell: Excursió i visita al Castell Medieval de St. Martí Sarroca. 
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 Visita a les bodegues Torres i activitat d’època a la vinya: Visitem les Bodegues 

Torres i coneixem tot el procés d’elaboració del vi, després fem una activitat 

relacionada amb la vinya en funció de l’època. 

 La Castanyada: Fem panellets i torrada de Castanyes per celebrar aquesta festa 

tradicional. 

 El Carnestoltes: Fem una ruta pel bosc on els infants van trobant parts del que 

acabarà sent la seva disfressa una vegada acabin la volta, una disfressa que 

s’enduran cap a casa. Acabem amb un ball de disfresses. 

 Festa de l’aigua: gimcana amb diferents proves encaminades a passar una 

estona agradable i conèixer la importància del consum moderat de l’aigua. 

 El món dels colors: el pallasso del nas vermell ha perdut tots els colors i 

demana ajuda als nens i nenes per poder-los recuperar. Una volta pel bosc ens 

ajudarà a recuperar els colors a través d’elements de la natura. 

 Marc de fotos i foto de grup: anirem pels entorns de la casa per grups i cada 

grup haurà de proposar la foto més divertida i original. La foto triada serà la 

que s’emportarà cada infant a casa amb el marc de fotos corresponent que 

haurà decorat amb plastilina prèviament. 

 La gimcana: mitjançant diferents grups, els infants hauran de superar un seguit 

de proves de destresa i habilitat de la manera més divertida possible.  

 Recerca i classificació d’insectes: per grups els nens/es aniran pel bosc a 

capturar diferents tipus d’insectes per poder-los analitzar i classificar-los 

desprès. 

 Caixes niu: confecció amb fustes de les caixes niu i ruta d’orientació pel bosc 

per col·locar-les adequadament. 

 Taller d’espelmes: cada infant es fabricarà el seu propi motlle, en el qual i 

abocaran parafina líquida del color que ells hagin triat i que després 

s’emportaran de record a casa. 

 Tir amb arc: tir amb arc 

 Mestre torroner, mestre tioner: el mestre tioner i el mestre torroner ens 

ensenyen a fer tions i torrons a prop de les èpoques nadalenques. NOVETAT EN 

SORTIDA DE DIA!!! 




