JOC CULTURA I ESPORT
A LA MASIA D’EN CABANYES
Nom de l’activitat:
JOC CULTURA I ESPORT A LA MASIA D’EN CABANYES

Adreçada a:
Ed. Primària (cicle final 5è i 6è).
Ed. Secundària (ESO i Batxillerat).
Cicles formatius.

Objectius de l’activitat:
Combinar l’esport i la cultura en un espai històric i un entorn privilegiat.
Fer una immersió en la història del segle XIX de la mà d’una
família benestant de Vilanova i la Geltrú.
Participar en un joc d’orientació per l’espai natural de la Masia d’en
Cabanyes.

Programa / estructura de l’activitat:
El joc que us proposem consta de dues parts. La primera, té una
durada de 50’ i comprèn l’objectiu de fer descobrir i ajudar a
interpretar als nens/es el romanticisme i el segle XIX; l’aportació
de la família Cabanyes a la ciutat de Vilanova i la comarca, i
l’impacte de la ciència i la tècnica al Garraf. Així mateix, es
visitaran les estances de la família i els espais quotidians de la
família, des de Manuel de Cabanyes (poeta), fins el darrer de la
nissaga d’artistes que va viure a la Masia, Alexandre de
Cabanyes (poeta).

Durant aquesta visita haurem d’estar molt atents als detalls que
veiem o escoltem, perquè seran claus per poder completar amb
èxit la segona part de l’activitat: El Joc d’orientació:
Aquest, es farà pels exteriors de la casa, a tot l’espai natural
propietat de la mateixa Masia. Us proposem un joc d’orientació
combinat amb la recerca de fites i la resolució d’enigmes.
Esperem que hagueu escoltat i observat bé, perquè us farà falta.
Accepteu el repte?

Preu de l’activitat:
- 3,80€/alumne (sense transport).
- 7,30€/alumne (amb transport centres Garraf).
* Mínim 50 alumnes. *Màxim 100 alumnes/dia.

Dates, horari i lloc:
Dates: a convenir.
Horari: a convenir.
Lloc: Masia d’en Cabanyes.

Organització:
Organitzada per Consell Esportiu del Garraf amb la col·laboració
de Consell Comarcal del Garraf.

