UN DIA EN UN ENTORN 100% RURAL
Les diferents activitats proposades en
aquesta visita ens permeten gaudir de
l’entorn rural en companyia de guies i
educadors ambientals amb Diferent
Capacitat Intel·lectual, col·laboradors de
la Fundació que visitarem.
Les diferents activitats que us proposem
son una veritable aproximació al món
rural. En funció del grup i els seus interessos
treballarem continguts relacionats amb la
granja i l’hort, i a la vegada fer-ho de
forma directa i participativa.
S’organitzaran quatre mini grups que faran
activitats de manera paral·lela, anant
intercanviant les diferents activitats.
Activitats
1. Visita guiada a l’hort: podrem experimentar la sensació de
treballar la terra i recollir alguns productes de temporada,
conèixer les eines de l’hort, quins son els productes de
temporada, com elaborem productes en conserva i el
coneixement i propietats de les herbes aromàtiques.
2. Visita guiada a la granja: podrem donar de menjar a les aus
( gallines, galls d’indi, perdius, faisans, oques, ànecs....) i fer el
“Toca-Toca” amb els conills, cabretes, ovelles i els cavalls.
Veurem quines necessitats tenen, el cicle de la gallina i l’ou i
com s’alimenten.
3. Manualitats relacionades amb el món rural
4. Passejada en carruatge per la mateixa finca de la
Fundació.
5. Dinar de barbacoa a les mateixes instal·lacions, en una gran
porxada a l’aire lliure.

POSSIBILITATS QUE T’OFEREIM




Tallers de descobriment de l’hort i dels animals de granja
Passejada en carruatge i manualitats diverses
Descoberta de l’entorn natural

ADAPTABILITAT
ACCESIBILITAT

5/5
4/5

Física
Sensorial
Mental
Intel•lectual

4/5
5/5
5/5
5/5

OBSERVACIONS


Tot i que l’ itinerari és
força accessible, s’
ha de tenir en
compte que hi ha
trams de camí de
terra / muntanya.




Dinar barbacoa a l’aire lliure
Possibilitat de picnic

PACK BÀSIC VAVAVA / 1 dia / 16 € PAX
INCLOU: Entrada al recinte, tallers de descobriment de l’hort i
dels animals de granja, manualitats relacionades amb el mon
rural, passejada en carruatge i dinar barbacoa a l’aire lliure.
Assegurança. IVA.
NO INCLOU: Transport (pressupost a mida, en funció del lloc de
procedència)

ACTIVITAT A LA CARTA. Parlem?
Podem dissenyar el teu programa d’activitats a mida.
Demana el teu pressupost sense compromís.
hola@vavava.org
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