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> FEM LA VEREMA  
 
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT 

 

Sector a qui va dirigit:  

• Educació Infantil 

• Cicle Inicial de Primària 

• Cicle Mitjà de Primària 

• Cicle Superior de Primària 

• Centres d’educació especial 

• Apta per a alumnes amb necessitats educatives especials. 

 

Equipament 

Aula Natura de Can Palós – Sant Boi de Llobregat  

 

Descripció Activitat: 

Visitarem les vinyes recuperades de Can Palós, on coneixerem les tasques agrícoles 

ecològiques i  els estris per a la producció i l’embotellament del vi. Farem la nostra 

pròpia collita i confeccionarem el nostre most a l'estil antic, trepitjant el raïm collit. 

Per acabar, recuperarem la celebració de la festa de la verema amb danses, jocs i 

titelles. 

 

Objectius: 

• Que els alumnes s'apropin a la vida de pagès en una masia tradicional. 

• Que els alumnes coneguin les característiques de la vinya i els processos 

principals de la verema i la vinificació. 

• Que els alumnes coneguin vivencialment tradicions populars entorn la verema. 

• Que els alumnes adquireixin tècniques de processat d'aliments a partir del raïm. 

• Que els alumnes coneguin la història de l'agricultura de muntanya de Sant Boi.  

 

Horari i calendari 

Horari  

L’horari és adaptable a les necessitats del centre escolar. El recomanat és: 

 

Activitat de tot el dia, amb estona per esmorzar i dinar (que es portarà cada alumne). 

09:30h - Arribada, baixada a Can Palós.  

10:00h - Presentació inicial 

10:15h – Esmorzar 
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10:30h - Collita i visita als “racons de verema” 

12:00h - Taller de preparació de most  

13:00h (infantil)- 14:00h (primària) - Dinar  

14:30h (infantil) - 15:00h (primària) - Festa de la verema 

16:00h- Retorn al centre educatiu 

 

Pels grups que no concerten l’activitat de tot el dia, existeix la possibilitat de quedar-

se a dinar en la zona exterior de la parcel·la, sense la supervisió dels educadors de Can 

Palós, en acabar l’activitat. 

 

Calendari: Del 15 de setembre al 15 d'octubre (època de verema) 

 

CONDICIONS 

Preu i condicions  

Preu per alumne: 12,00€ (activitat de tot el dia)  / 9,00€  (activitat fins al migdia) 
Mínim: 25 alumnes 
És imprescindible la participació activa del professorat responsable del grup 
 
Inclou: 

• 1 educador/dora cada 15 alumnes. 
• Es lliura una llibreta de camp a cadascun dels alumnes (a partir de Cicle 

Superior, excepte educació especial). 
• Pòster naturalístic de la Verema a cada grup classe. 
• Previ a l’activitat, s’envia dossier per al professorat, amb propostes d'activitats 

prèvies i posteriors. 
 
 
 

 


