
 

PROGRAMA D’ACTIVITATS EDUCATIVES  

2021-2022 

ITINERARIS-TALLERS-XERRADES-

ESTADES DE COLÒNIES  

Partida Les Puntes s/n. Constantí - 43120 

Tels.  977 46 33 15 / 625 02 78 56   

educacio@lalzina.com/colonies@lalzina.com 

www.lalzina.com 

Seguiu-nos a les xarxes socials: 

  @l_Alzina 

 

 @lAlzinaEducacioAmbiental 

 

  @l_alzina 



 Temporada alta itinerari + projecció: 249 € grup/classe 

 Temporada alta itinerari (sense projecció) 229 €  

 Temporada baixa itinerari + projecció: 229 € grup/
classe 

 Temporada alta itinerari (sense projecció) 219 €  

 Temporada baixa: 1 d’octubre al 11 de març  (excepte 

tots els divendres de l’any)  

L’ALZINA COLÒNIES       

 Aquest curs oferim el nostre servei de monitoratge i activi-
tats a les cases de colònies següents: 

MÓN SERÈ de Les Piles (Conca de Barberà) 

ANTIC BALNEARI DE ROCALLAURA (L’Urgell) 

ECOCAMPVINYOLS de Vinyols i els Arcs (Baix Camp) 

ALBERG DE TIVISSA (Ribera d’Ebre) 

  Poseu-vos en contacte amb nosaltres i digueu-nos què us cal, us 
ho buscarem sense cap cost afegit en el preu de les colònies.  
Ens trobareu a:  

625027856 - colonies@lalzina.com 

 

 

Un dia al camp (Ecocampvinyols-Vinyols i els Arcs) 
En un marc incomparable, els alumnes descobriran els animals 
de la granja, l’hort i els fruiters, a la vegada que s’implicaran 
en les tasques quotidianes de l’hort i la granja.  Suplement: 3,50 

€/alumne.  

Parc Samà (Cambrils) 
Passejarem pels remodelats jardins del Parc Samà, on 
observarem el ramat de daines i les aus exòtiques, entre 

d’altres coses.  Suplement: 3 €/alumne. 

Parc del Pescador (Cambrils) 
Coneixerem un parc urbà, la platja i el port pesquer.  

Arri, arri cavallet (Hípica Escornalbou — Vilanova 
d’Escornalbou) 
Descobrirem, com són, què mengen i com viuen els cavalls a la 

hípica. Suplement: 4 €/nen (+ IVA)  

El cavall Bernat i els seus amics (Hípica Pik/Dame-Riudoms) 
A través d’un conte explicarem als nens com es fan amics un 
cavall i una nena, a la vegada que treballarem les relacions 
entre els animals domèstics i els humans.  

Suplement:  5 €/nen (+ IVA). 

Aula d’Entorn Rural Les Granotes (Riudoms) 
Visitarem un jardí que s’inspira en l’obra de Gaudí, una granja 

de pollastres i unes basses amb granotes. 239 €/grup + 4,50 €/

nen (16 de març al 4 nov), 3,50 € (5 Nov a 15 març). 

L’arca de Noè (Mascota i Jardí—Reus) 
Emprendrem un viatge pel món amb l’ajuda dels animals exòtics 

i aprendrem jocs d’arreu del món. Suplement:  4 €/nen (+ IVA). 



 

Miravet, el pes de la història (Miravet) 

Dels Gorgs a Gallicant (Arbolí) 

El Montsant i el paisatge (Cornudella) 

Viatge al fons de la terra (La Febró) 

Visita a l’interior de la presa de l’embassament de 
Riudecanyes 

Informeu-vos sobre els crèdits de síntesi!!!! 

 

 
 
 
El camí del rec (La Selva del Camp) 
Itinerari que discorre pel camí que servia per mantenir el curs de 
l’aigua que portava l’aigua a la Selva del Camp. Treballarem el 
paisatge, la vegetació i els moixons. 
 
L’ermita de Sant Blai (Tivissa) 
Excursió per permet descobrir la tradició ermitana en el bressol dels 
Grans Recorreguts (GR) de Catalunya. Treballarem els invertebrats i la 
vegetació. 

Top secret, investigadors! (Riudecanyes) 
Serem detectius per un dia per descobrir aspectes del poble de 
Riudecanyes i l’interior de la presa del pantà.  
 
Trescant per Escornalbou (Castell d’Escornalbou) 
Descoberta del castell i les seves llegendes, així com la vegetació que 
l’envolta.  
 
Montblanc Medieval (Montblanc) 
Descoberta d’una vila medieval: costums, història, pobladors, etc. ...   
 
La ribera (Albereda de Santes Creus) 
Treballarem el riu, la fauna i la vegetació de ribera del riu Gaià i el 
monestir de Santes Creus. 

Un dia al camp (Ecocampvinyols-Vinyols i els Arcs) 
En un marc incomparable, els alumnes descobriran els animals 
de la granja, l’hort i els fruiters, a la vegada que s’implicaran 
en les tasques quotidianes de l’hort i la granja.  Suplement: 

3,50 €/alumne.  

 
Aula d’Entorn Rural Les Granotes (Riudoms) 
Veurem l’obra de Gaudí observant la natura i treballarem els amfibis i 

els pollets. Suplement:  4,50 €/nen (16/3 al 4/11), 3,50 € (resta). 

 

Un educador de L’ALZINA es desplaça a la vostra escola per realitzar 

l’activitat, d’una hora i mitja de durada si és un taller i d’una hora 

si és una xerrada.  

Podeu consultar-nos sobre els tallers de FÒSSILS, QUINES 

ARBEQUINES!!!, TIONS DE NADAL, JOCS D’ARREU DEL MÓN, 

RASTRES, OLIMPIADES COOPERATIVES, ... o proposar-nos algun 
tema per què us fem una proposta que s’ajusti al que necessiteu. 

Podeu consultar-nos sobre les xerrades de: BITXOS, RISCOS 

AMBIENTALS, FAUNA DEL TERRITORI, ENERGIES, QUILÒMETRE 

ZERO, PLANETA DE PLÀSTIC, TURISTA A LA VISTA i RESIDU ZERO.  



      

Bressol de cultures i camins (Tivissa) 
Després de visitar el poblat iber de Tivissa, anirem amb el bus 
fins al poble de Tivissa per anar a l’Ermita de Sant Blai, per 
poder treballar la vegetació i el paisatge. 
 
La Cala (L’Ametlla de Mar) 
Seguirem la costa de l’Ametlla de Mar estudiant les seves 
característiques i la pesca tradicional al port.  

Miravet (Miravet) 
Visitarem el castell templer, el riu Ebre i el seu entorn, així 

com un terrissaire. Suplement: 2,25 €/nen. 
 
Viatge al fons de la terra (Els Avencs de la Febró)  
Baixarem als avencs per estudiar-ne característiques com la 
fauna, geologia, història... I farem classe a dins d’una cova!  

Tocats del bolet (La Mussara) 
Estudiarem el paisatge, la vegetació, el poblament abandonat, 
a la vegada que introduirem als alumnes en les tècniques de 
recerca de bolets.  

Castell d’Escornalbou (Riudecanyes) 
Visitem el castell i la muntanya d’Escornalbou, i per la tarda 
tresquem per un camí mil·lenari fins al poble de Riudecanyes. 

El riu Francolí (Tarragona) 
Calcularem el cabal del riu, identificarem les plantes de la 
riba i localitzarem alguns rastres de la fauna.  

La Roca (Mont-roig del camp) 
El color vermell del paisatge de Mont-roig amaga 
secrets geològics que descobríem al llarg de 
l’itinerari que recorre camps d’oliveres i paisatges 
sorprenents. 

La Tàrraco romana (Tarragona+Pont del Diable-opcional) 
Visitem les muralles, el circ i l’amfiteatre per conèixer la socie-

tat romana i el Pont del Diable.  

 

Els secrets d’un poble (Pratdip) 
Mitjançant un joc de pistes descobrirem el poble. Caminant co-
neixerem l’ermita de Santa Marina.  
 
El tresor dels templers (Miravet) 
El castell ens permetrà descobrir com vivien els templers i visi-

tarem un ceramista. Suplement: 2,25€/nen.  
 
Muntanyes de Prades (Prades) 
Coneixerem les Muntanyes de Prades: aspectes faunístics, botà-
nics, socials i antropològics. . 

Petits guaites (Mont-Roig del Camp) 
Estudiarem la comarca del Baix Camp: vegetació, geomorfolo-
gia, activitats econòmiques...  . 

Arribant a port (Cambrils) 
Recorrerem la costa des d’un aiguamoll al port estudiant la plat-
ja, l’aiguamoll i la pesca.  

El Montsant (St. Joan del Codolar - Cornudella) 
El silenci i el paisatge ens acompanyaran fins a l’ermita de St. 
Joan al peu mateix del Montsant.   

Top secret, investigadors! (Riudecanyes) 
Serem detectius per un dia per descobrir aspectes del poble de 
Riudecanyes i l’interior de la presa.  

Excursió al bressol dels Grans Recorreguts  (Tivissa) 
Excursió per descobrir el poble de Tivissa i l’Ermita de Sant Blai. 
 


