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La nostra proposta

La Garriga és un municipi singular, 
amb un patrimoni ben conservat i 
museïtzat i que permet entendre la 
història i el devenir dels segles a 
través de l’entorn que l’envolta, els 
seus monuments i vestigis conservats. 

El Centre de Visitants de l’Ajuntament 
de la Garriga, treballa conjuntament 
amb les àrees de Patrimoni i Turisme 
per tal de dissenyar i difondre activitats 
en els diversos espais. 

Aquests, estan connectats amb els 
continguts que exposen, fent dialogar 
la història i el patrimoni, i es troben 
disseminats en diferents punts de la 
Garriga. 

A partir dels elements particulars que es
troben a la Garriga, es treballen els ítems
universals que engloben la historia de la
humanitat.
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El nostre equip

L’equip format per historiadores, 
educadores, i guies, té una llarga trajectòria
en la divulgació del patrimoni natural i
cultural i té un especial interès en la
concreció de productes i serveis adaptats i
innovadors, ideats per donar resposta a les
noves necessitats de 
l’alumnat de Catalunya. 
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Els nostres objectius
Treballem per a crear cada curs
acadèmic nous recorreguts i noves
propostes, amb contingut de qualitat i
un caràcter dinàmic, emocional i
creatiu. 

Tenim l’objectiu de donar les claus per
llegir i construir coneixement sobre
la història i el patrimoni de la
Garriga. 

Proposem un ventall d'activitats
diferents orientades a tots el cicles:
visites dinamitzades, visites
teatralitzades, itineraris guiats,
tallers interactius, sortides
d’apropiació i xerrades als centres. 

Potenciem tant el diàleg, la
investigació, la interpretació i la
reflexió crítica com les eines per fer a
l’alumnat partícip de la construcció
del seu futur com a ciutadans i
ciutadanes.  
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Mesures COVID - 19
Cada activitat es va adaptant en cada
moment a les necessitats actuals i  es dota
de les mesures adients per garantir la
seguretat de tothom.

En cada moment es revisen els protocols
senyalats pel departament de Salut, per
tal d’anar actualitzant les mesures
previstes. 

A les activitats manipulatives el material
compartit serà desinfectat abans i
després de l'activitat. En algunes activitats
els alumnes tindran el seu propi pack
individual de treball. 

Les activitats que es duen a terme a l'aula
s'ajustaran els protocols específics de
cada centre educatiu. 
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Quadre d'activitats per cicles:
 patrimoni cultural

INFANTIL          PRIMÀRIA            SECUNDÀRIA     BATXILLERAT

Reconstruim el passat

Visita guiada a la vil·la romana de Can Terrers

Una vil·la a la
motixilla

Desperta Holmes! El cas de la Doma...

Visita guiada al conjunt medieval de la Doma

Descobrim el
modernisme

Descobrim les arts!

Itineraris "El modernisme de la burgesia"|"El modernisme popular"

Espais de
"El meu
carrer"

Educacio en temps de guerra

Visita al refugi antiaeri de l'estació

Itinerari guiat al camp d'aviació de Rosanes
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Quadre d'activitats per cicles: 
patrimoni natural i especials

INFANTIL          PRIMÀRIA            SECUNDÀRIA     BATXILLERAT

Viu el bosc!

La vida al món rural

Les dones, a la cuina a pelar pèsols!

La Garriga rural
de 1716
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Àrea temàtica 
L'antiguitat a la Garriga
RECONSTRUÏM EL PASSAT 

Activitat que combina la visita guiada per conèixer els mètodes constructius
en època romana, i una pràctica d’excavació arqueològica. El grup classe es
dividirà en dos.

Fitxa tècnica

CICLES: mitjà i superior de primària i primer cicle de secundària. 
DURADA: 2 hores. 
UBICACIÓ:jaciment de Can Terrers. 
PERSONAL MONITORATGE: 2. 
ÀREA CURRICULAR: Àmbit del coneixement del medi social i cultural /
educació en valors. 
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Àrea temàtica 
L'antiguitat a la Garriga

Visita guiada a la vil·la romana de Can Terrers

Guiatge a la vil·la romana de Can Terrers, realitzant un recorregut històric al
voltant de l’ocupació romana a Catalunya i a la Garriga. 
Parlarem de llengua, costums, tradicions i de com la romanització ha definit
la nostra cultura. 

Fitxa tècnica

CICLES:  Tots els cicles formatius de primària, secundària i batxillerat
DURADA: 1,5 hores. 
UBICACIÓ:Jaciment de Can Terrers. 
PERSONAL MONITORATGE: 1 
ÀREA CURRICULAR: àmbit del coneixement del medi social i cultural /
educació en valors. 
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Àrea temàtica  
L'antiguitat a la Garriga

Activitat "Una vil·la a la motxilla"

Activitat dinàmica en la que l’alumnat a base de la resolució de diverses
proves i reptes hauran d’esbrinar com era la vil·la romana de Can Terrers i
com era la vida en emplaçaments com aquest.

Fitxa tècnica

CICLES: superior de primària i primer cicle de secundària. 
DURADA: 1,5 hores.
UBICACIÓ: Jaciment de Can Terrers.
PERSONAL MONITORATGE: 2 
ÀREA CURRICULAR:  àmbit del coneiximent del medi social i cultural /
educació en valors.

10



Àrea temàtica 
La Garriga medieval

Activitat "Desperta Holmes! El cas de la Doma..."

Joc detectivesc sobre l'església de la Doma, en el que cal esbrinar si la
hipòtesi llançada per la monitora és certa o no, a partir d’un treball en equip
i cooperatiu. Aquest mostrarà les múltples funcions de la Doma en el dia a
dia de la població garriguenca.

Fitxa tècnica

CICLES: mitjà i superior de primària i tots els cicles de secundària.
DURADA: 1'5 hores.
UBICACIÓ: església de la Doma. 
PERSONAL MONITORATGE: 1 
ÀREA CURRICULAR: àmbit del coneixement de medi social i cultural /
educació en valors.
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Àrea temàtica  
La Garriga medieval

Visita guiada al conjunt monumental de la Doma

Recorregut guiat al conjunt monumental medieval de l’església de la Doma,
el cementiri antic i les cases dels domers que ens permet entendre com era
la societat medieval, a partir dels tresors iconogràfics que amaga la Doma.

Fitxa tècnica

CICLES: mitjà i superior de primària, tots els cicles de secundària, batxillerat i
cicles no reglats.  
DURADA: 1,5 hores. 
UBICACIÓ: església de la Doma. 
PERSONAL MONITORATGE: 1 
ÀREA CURRICULAR: àmbit del coneixement del medi social i cultural /
educació en valors.
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Àrea temàtica 
La Garriga modernista

Activitat "Descobrim el modernisme!"

Proposta relacionada amb l'entorn i l'experimentació dels materials i
textures. Es farà una observació de les formes, colors i materials de can
Raspall. Taller pràctic: amb materials diversos i damunt una plantilla, hauran
de decorar una façana modernista. El grup, es podrà 
endur el mural per poder decorar l'escola. 
*Consultar amb la coordinació la disponibilitat del taller.

Fitxa tècnica

CICLES: infantil (P4 i P5).
DURADA: 1,5 hores. 
UBICACIÓ: Can Raspall.
PERSONAL MONITORATGE: 2 
ÀREA CURRICULAR: àmbit del coneixement del medi social i cultural /
educació en valors / educació visual i plàstica.
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Àrea temàtica  
La Garriga modernista

Activitat "Descobrim les arts!"

Visita a l'Illa Raspall, on els alumnes veuran i coneixeran les diverses arts
aplicades en la construcció de les vil·les modernistes, les tècniques
constructives per posar en valor el treball artesanal. Taller pràctic sobre el
color (mosaic de trencadís) a partir d'imatges i models. 
El grup es dividirà en 2. 

Fitxa tècnica

CICLES: tots els cicles de primària i secundària, batxillerat i cicles no reglats.
DURADA: 1,5 hores. 
UBICACIÓ: Can Raspall.
PERSONAL MONITORATGE: 1
ÀREA CURRICULAR: àmbit del coneixement del medi social i cultural /
educació en valors.
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Àrea temàtica 
La Garriga modernista

Itinerari "El modernisme de la burgesia"

  L'itinerari guiat sobre el "Modernisme de la burgesia" mostra l'entorn i els
espais més significatius del patrimoni modernista de la Garriga, i aprofundeix
en la figura de Manuel Joaquim Raspall i la seva obra. 

Fitxa tècnica

CICLES: tots els cicles de primària i secundària, batxillerat i cicles no reglats.
DURADA: 1,5 hores. 
UBICACIÓ: Can Raspall.
PERSONAL MONITORATGE: 1
ÀREA CURRICULAR: àmbit del coneixement del medi social i cultural /
educació en valors.
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Àrea temàtica  
La Garriga modernista

Itinerari "El modernisme popular"

 L'itinerari guiat sobre el "Modernisme popular" mostra la convivencia entre
la burgesia barcelonina i les classes populars locals a finals del segle XIX i
inicis del segle XX. Visita que afavoreix el trencament de tòpics sobre el
modernisme.

Fitxa tècnica

CICLES: tots els cicles de primària i secundària, batxillerat i cicles no reglats.
DURADA: 1,5 hores. 
UBICACIÓ: Can Raspall.
PERSONAL MONITORATGE: 1
ÀREA CURRICULAR: àmbit del coneixement del medi social i cultural /
educació en valors.
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Àrea temàtica  
Memòria històrica a la Garriga
Activitat espais de "El meu carrer

 Activitat centrada al llibre "El meu carrer" de Bernat Romaní. 
Es vinculen els fets i els indrets descrits a la història del llibre amb una visita
al refugi i un itinerari exterior.

Fitxa tècnica

CICLES: superior de primària.
DURADA: 1,5 hores. 
UBICACIÓ: Refugi antiaeri de l'estació - casc urbà.
PERSONAL MONITORATGE: 2
ÀREA CURRICULAR: àmbit del coneixement del medi social i cultural /
educació en valors.
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Àrea temàtica 
Memòria històrica a la Garriga
Activitat "Educació en temps de guerra"

Aquest joc - activitat es basa en els testimonis de 4 personatges reals i la
situació que van patir fins arribar a la Garriga. Es parla del sistema escolar, 
de les procedències, i en definitiva dels drets dels infants i les grans
catàstrofes que una guerra suposa en la seva formació.®Joan Rof
*JOC AMB UN FORMAT NO COMPETITIU.

Fitxa tècnica

CICLES: superior de primària i secundària.
DURADA: 2 hores. 
UBICACIÓ: Centre escolar.
PERSONAL MONITORATGE: 1
ÀREA CURRICULAR: àmbit del coneixement del medi social i cultural /
educació en valors.
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Àrea temàtica  
Memòria històrica a la Garriga
Visita guiada al refugi antiaeri de l'estació

Visita guiada al refugi antiaeri de l'estació, més de 100 metres de galeries
subterrànies foradades a la roca, i testimoni del treball col·lectiu de tot un 
poble per fer front a l'amenaça dels bombardeigs feixistes que va patir la
Garriga durant la Guerra Civil espanyola. 

Fitxa tècnica

CICLES: superior de primària, secundària, batxillerat i cicles no reglats.
DURADA: 1 hores. 
UBICACIÓ: Refugi antiaeri de l'estació.
PERSONAL MONITORATGE: 1
ÀREA CURRICULAR: àmbit del coneixement del medi social i cultural /
educació en valors.
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Àrea temàtica  
Memòria històrica a la Garriga
Itinerari guiat al camp d'aviació republicà de Rosanes

Itinerari que recorre els més de 2 Km de distància que ocupaven les
instal·lacions de l'aeròdrom militar de Rosanes, construït durant l'any 1937,
en el marc de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939). Es visiten algunes de les
instal·lacions que encara  resten dempeus, com el refugi de Can Sorgues.
 *Recomanem evitar realitzar aquest itinerari en el mes de juny (altes
temperatures).

Fitxa tècnica

CICLES: superior de primària, secundària, batxillerat i cicles no reglats.
DURADA: 2,5 hores. 
UBICACIÓ: Camp d'aviació de Rosanes.
PERSONAL MONITORATGE: 1
ÀREA CURRICULAR: àmbit del coneixement del medi social i cultural /
educació en valors.
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Àrea temàtica  
La Garriga natural i rural
Activitat "Viu el bosc!"

Activitat experimental d’observació de l’entorn natural i la fauna i flora local.
A partir d’una petita amiga que trobarem als voltants del bosc, l’alumnat
viurà una descoberta manipulativa dels elements que ens ofereix la natura. 

Fitxa tècnica

CICLES: inicial de primària.
DURADA: 1 hora. 
UBICACIÓ: Bosc de Malhivern / Plaça Narcisa Freixas.
PERSONAL MONITORATGE: 1
ÀREA CURRICULAR: àmbit del coneixement del medi natural / educació en
valors.
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Àrea temàtica 
La Garriga natural i rural
Visita "La vida al món rural"

Itinerari que permet conèixer els diversos cultius de secà que des de
l’antiguitat fins als nostres dies, encara es duen a terme a la Garriga.
Observarem la transformació del territori i posarem en valor la importància
de mantenir un paisatge com el que visitarem.  

Fitxa tècnica

CICLES: mitjà de primària (versió curta), cicle superior de primària i primer
cicle de secundària (versió llarga).
DURADA: 1,5 hores (versió curta) / 2 hores (versió llarga). 
UBICACIÓ: Circuit circular que ressegueix l'itinerari "Paisatges de secà".
PERSONAL MONITORATGE: 1
ÀREA CURRICULAR: àmbit del coneixement del medi natural i social /
educació en valors.
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Àrea temàtica  
La Garriga natural i rural
Itinerari "La Garriga Rural de 1716"

Un itinerari que, a través del Barri de Querol i algunes de les masies de la
part nord del municipi, ens mostrarà com era el paisatge, les cases i la gent
de la Garriga del 1716, i com ens ha arribat als nostres dies.
*Evitar fer durant els mesos de més calor (juny). 

Fitxa tècnica

CICLES: primer i segon de secundària.
DURADA: 1,5 hores. 
UBICACIÓ: Parc dels Pinetons - barri de Can Querol - masies de la Garriga.
PERSONAL MONITORATGE: 1
ÀREA CURRICULAR: àmbit del coneixement del medi natural, social i cultural/
educació en valors.
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Àrea temàtica  
Sensibilització ciutadana

Itinerari "Les dones, a la cuina a pelar pèsols!"

Un recorregut per la vila amb la línia argumental de la veu de les dones tant
del municipi com a escala universal. A través dels aspectes socials i
quotidians es crearan debats i judicis de valor per trencar estigmes i tòpics,
així com buscar fòrmules per a la igualtat entre persones.

Fitxa tècnica

CICLES: secundària, batxillerat i cicles no reglats.
DURADA: 1,5 hores. 
UBICACIÓ: Diverses ubicacions.
PERSONAL MONITORATGE: 1
ÀREA CURRICULAR: àmbit del coneixement del medi social i cultural /
educació en valors.
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Si necessiteu més informació sobre
qualsevol activitat, o fer algun esclariment,
podeu contactar amb nosaltres i us
atendrem per facilitar el màxim possible
tota la informació que necessiteu, així com
adaptar l'activitat a les vostres 
 necessitats.

Per a fer reserves, saber els preus de les
diverses activitats i altres informacions
d'interès, us podeu posar en contacte
amb la coordinació del servei educatiu
per telèfon o correu electrònic a :

610 477 823

info@visitalagarriga.cat

Contacta'ns  
Informació, reserva i preus
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