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PRESENTACIÓ
L’ empresa MASIA LA FASSINA amb més de diu anys d’ experiència amb guiatges
al medi natural, organitza activitats dirigides a escolars dins l’ àmbit del PARC DEL
GARRAF.

Proposem als vostres alumnes descobrir el Parc d’ una forma directa i real.
Mitjançant l’ observació d’ aquest entorn tan proper i desconegut on els alumnes es
familiaritzaran amb els aspectes més característics d’ aquest medi natural (flora,
fauna, geologia, patrimoni), comprendran el medi ambient i la relació de les persones
amb el mateix, adquirint sensibilitat, respecte i responsabilitat enfront els problemes
ambientals de forma solidaria i crítica per garantir la conservació d’ aquest espai
natural.

Oferim itineraris per a tots els cicles d’ ensenyança, des de Educació infantil fins a
Batxillerat amb estils de treball diferenciats.
La educació infantil està basat en itineraris de natura.

En l’ educació primària, secundària i Batxillerat, els itineraris serveixen de suport
als crèdits de ciències naturals i socials.

ADAPTEM RECORREGUTS PER A LA INCLUSIÓ
DEL ALUMNAT AMB DISCAPACITAT EN LAS
ACTIVIDADES AL MEDIO NATURAL

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
ITINERARI (1) : Itinerari de Jafre
EDAT: De 3 a 10 anys (explicacions adaptades a cada edat)
OBJECTIUS: Conèixer la vida a l’ interior del massís en temps passats i actuals.
CONTINGUTS: Flora, fauna, geologia, història i patrimoni. La vida al camp.
MÈTODE: Mitjançant un itinerari anirem descobrint les característiques mes
importants dels cultius de vinya, les plantes de ribera, els animals, la geologia i la
historia d’ aquest indret tan emblemàtic a través del temps. També coneixerem com
viu la gent actualment i quins son els seus recursos. Visita a la masia La Fassina.
DURACIÓ ITINERARI : 2 hores i mitja
Arribada: 10:00h
Esmorzar: De 11:00h a 12:00h
Itinerari: De 12:00h a 14:30h aprox.
Dinar: De 14:30h a 15:30h (opcional portar el dinar)
RECURSOS: cap
PREU x MONITOR: 130 €
Nº DE ALUMNES x MONITOR: 25-30
LOCALITZACIÓ:
-Masia La Fassina de Jafre: Situada l’ interior del massís. Accés amb mini bus

ITINERARI (2): La cova de Can Muntaner
EDAT: De 5 a 10 anys
OBJECTIUS: Conèixer la vida a l’ interior del massís en temps passats i actuals.
CONTINGUTS: Flora, fauna, geologia, història y patrimoni. La vinya.
MÈTODE:Mitjançant un itinerari anirem descobrint les característiques més
importants del cultiu de la vinya a Olivella, la vegetació mediterrània, els rastres de
fauna, l’ historia d’ aquest lloc mil·lenari i la geologia , destacant la riera de Begues i
la cova de Can Muntaner situada als peus d’ aquesta riera.
DURACIÓ ITINERARI: 2 hores i mitja.
Arribada: 10:00h
Esmorzar: De 11:00h a 12:00h
Itinerari: De 12:00h a 14:30h aprox.
Dinar: De 14:30h a 15:30h
RECURSOS: cap
PREU x MONITOR: 130 €
Nº DE ALUMNES x MONITOR: 25-30
LOCALITZACIÓ:
Casc antic del poble d’ Olivella: al límit del Parc.(Accés amb qualsevol tipus de
bus)

ITINERARI (3): La ruta de les cales

EDAD: De 6 a 10 anys
OBJECTIUS: Conèixer la vida a la costa en temps passats i actuals.
CONTINGUTS: Flora i fauna marina, història, geologia, hidrologia.
MÈTODE: Mitjançant un itinerari anirem descobrint la influencia del mar sobre
la flora costanera , les aus marines, les surgències marines como resultat de la
hidrologia del Parc i les activitats del home a través de la història en relació al mar
en aquest indret.
DURACIÓ ITINERARI: 2 hores
Arribada: 10:00h
Esmorzar: De 10:30h a 11:30h
Itinerari: De 11:30h a 13:30h
Dinar: De 13:30h a 14:30h
Opcional :(joc a la platja fins les 16:00h)
RECURSOS: En cas de fer un joc a la platja, fitxes de flora i fauna del Parc
PREU x MONITOR: 130 €
Nº DE ALUMNES x MONITOR: 25-30
LOCALITZACIÓ:
Estació de Sitges : Enfront l’ oficina de turisme. (Accés amb qualsevol tipus de
bus

ITINERARI (4): L’ avenc de l’ Esquerrà
EDAT: De 6 a 12 anys
OBJECTIUS: Conèixer les conseqüències històriques de la fil·loxera al Garraf,
formació d’ un bosc sobre terreny calcari, situació geogràfica del Parc.
CONTINGUTS: La fil·loxera, parts d’ un cep, los fòssils, l’ alzinar, un avenc,

LOCALITZACIÓ:
Bassa d’ helicòpters de la masia de Can Grau, al Parc i terme d’ Olivella. (Accés
amb qualsevol tipus de bus)

ITINERARI (5): La Morella, cim del Parc.
EDAT: De 7 a 12 anys i de 13 a 18 anys (explicacions adaptades al tipus de
grup)

OBJECTIUS: Conèixer la geologia del Parc.
CONTINGUTS: Formació del terreny calcari, la màquia.
MÈTODE: Visita al centre d’ informació del Parc, passi de l’ audiovisual
“Garraf: parc natural” i DVD del programa de seguiment de l àliga perdiguera.
Mitjançant un itinerari que ens portarà al cim més alt del Garraf, “La Morella”
gaudirem d’ unes vistes panoràmiques espectaculars sobre el mar, observarem
los diferents tipus d’ erosió que es formen en una muntanya de roca calcària i el
tipus de vegetació mediterrània adaptada en aquest inhòspit indret.
DURACIÓ ITINERARI: 1 hora i mitja o 2
Arribada: 10:00h
Esmorzar : 10:00h a 10:30h
Passi audiovisual i DVD àliga perdiguera: 10:30h a 11:15h
Itinerari: 11:30h a 13:30h aprox.
Dinar: 14:00h a 15:00h
RECURSOS:
De 8 a 12 anys: fitxes de flora , fauna i geologia.
De 13 a 18 anys: fitxes de flora, fauna, geologia i dossier del mestre pera
treballar a l’ escola.
PREU x MONITOR: 130 €
Nº DE ALUMNES x MONITOR: 25-30
LOCALITZACIÓ:
La Pleta (centre de informació del Parc).
(Accés amb bus de menys de 12 metres i minibus)

ITINERARI (6): El camí de les costes
EDAT: De 7 a 12 anys y de 13 a 18 anys (explicacions adaptades al tipus de
grup)
OBJECTIUS: Conèixer els recursos naturals del massís.
CONTINGUTS: Importància històrica i econòmica de la transformació de les

RECURSOS:
De 8 a 12 anys: En cas de fer un joc a la platja, fitxes de flora i fauna del Parc.
De 13 a 18 anys: cap
PREU x MONITOR: 130 €
Nº DE ALUMNES x MONITOR: 25-30
LOCALITZACIÓ:
La Pleta (centre d’ informació del Parc).
Accés amb bus de menys de 12 metres
ITINERARI (7): Les Agulles
EDAT: De 10 a 12, de 12 a 16 i de 16 a 18 anys (explicacions adaptades al
tipus de grup)

OBJECTIUS: Conèixer la part nord del Parc ben diferenciada de la resta d’
aquest espai protegit.
CONTINGUTS: Història, flora, fauna, geologia, agricultura, explotacions i
canvis d’ us del territori en un espai protegit. Naixement de l’ espeleologia al
Garraf.
MÈTODE: Mitjançant un itinerari coneixerem la recuperació paisatgística de
l’antic abocador del Garraf., la vegetació i agricultura de la zona mes freda del
massís i ens aproparem a una alzina mil·lenària. Observarem i entendrem la
geologia de Begues. Arribarem al cim i contrafort de las Agulles on tenim una
gran panoràmica sobre el delta del Llobregat. Tornarem pel GR-92-3
DURACIÓ DE L’ ITINERARI: De 3 hores a 3 hores i mitja
Arribada: 10:00h
Esmorzar: 10:00h a 10;30h
Itinerari: 10;30h a 14:00h
Dinar: 14:00h
RECURSOS:
De 8 a 12 anys: fitxes de flora , fauna i geologia.
De 12 a 18 anys: fitxes de flora, fauna, geologia i dossier del mestre per
treballar a l’ escola.
PREU x MONITOR: 130 €
Nº DE ALUMNES x MONITOR: 25-30
LOCALITZACIÓ: Camí de Begues a Plana Novella (cruïlla de Can Baró).
Accés amb qualsevol tipus de autobús.

ITINERARI (8): Castell de l ‘Eramprunyà
EDAT: De 10 a 12, de 12 a 16 i de 16 a 18 anys (explicacions adaptades al
tipus de grup)
OBJECTIUS: Conèixer el Garraf vermell la història.
CONTINGUTS: Història, flora, fauna i geologia.

RECOMANACIONS

MOTXILLA
CALÇAT ADEQUAT
CANTIMPLORA AMB AIGUA
ULLERES DE SOL I GORRA (EN ÉPOCA DE CALOR)
PROTECCIÓN SOLAR (EN ÈPOCA DE CALOR)
JAQUETA IMPERMEABLE (PER SI CANVIA EL TEMPS)
PANTALONS LLARGS

MESTRES: RELLOJE I TELÈFON. TAMBÉ TELÈFON DEL CONDUCTOR
DELS AUTOCARS.

INFORMACIÓ I RESERVES

RESERVA PER TELÈFON O CORREU ELECTRÒNIC
Pilar: pilar@fassinadejafre.com / 637 775 894

EN EL MOMENT DE LA RESERVA SE ENVIARÁ A L’ ESCOLA UNA FITXA AMB
ELS DETALLS DE LA SORTIDA I QUE ES TORNARÁ DEGUDAMENT
OMPLERTA.
UNA VEGADA ENS ARRIBI OMPLERTA LA PLANIFICACIÓ DE LA RUTA, SE
FORMALITZARÁ LA RESERVA . EL PAGAMENT SE ABONARÁ AL FINALITZAR
LA SORTIDA MITJANÇANT INGRÉS BANCARI O AL COMPTAT PREVIA
FACTURA.
EN CAS DE NO PODER PORTAR A TERME LA SORTIDA PER PROBLEMES DE
METEOROLOGIA, ES CAMVIARÀ LA DATA DE SORTIDA.

LOCALITZACIONS
LA PLETA (Oficina del Parc del Garraf I Olèrdola)
Ctra. del Rat - Penat a Plana Novella, Km 3,5
CAS ANTIC D’ OLIVELLA (C. Major s/n )
MASIA LA FASSINA (Esperarem als autocars al polígon industrial de Sitges, LES
PRUELLES)
SITGES (A la estació de tren, enfront l’ oficina de turisme)
ESCOLA DE NATURA CAN GRAU (Entrada al Parc per Olivella, carretera asfaltada
fins la bassa de helicòpters sota Can Grau)
BEGUES (Esperarem a los autocars a la benzinera de LA COLLADA (PETROCAR)
d’ entrada a Begues des de Gavà)

Sempre estarem en contacte via telefònica amb els mestres, per concretar
molt bé el lloc d’ arribada dels autocars i les localitzacions.

