Introducció
L’Oller del Mas és un castell medieval originari del segle X, ampliat amb noves
dependències al llarg dels segles i restaurat íntegrament al segle XX. Una visita pel seu
recinte permet als joves iniciar un viatge emocional i vivencial que els transportarà a
l’època medieval presentant-los com vivien, treballaven i s’organitzaven fa més de
1.000 anys.

L’empresa ESDEVENIMENTS I TURISME DE LA CATALUNYA CENTRAL que opera amb el
nom de KANKO té una trajectòria de més de de 10 anys treballant les activitats
pedagògiques amb les escoles. A part, d’entre els seus clients s’hi troben diferents
escoles de Catalunya.
La nostra voluntat és que darrere d’una sortida escolar hi pugui haver diferents
elements pedagògics; per a això, treballem de manera curricular elements com el pas
del temps, els valors numèrics, la cultura catalana, el respecte per la natura, i altres
elements treballats de manera transversal com serien el treball cooperatiu, les
emocions, el lideratge, la creativitat, l’ús de les tecnologies en l’aprenentatge, entre
altres.
Les diferents propostes estan adaptades a les diferents etapes educatives, des dels més
petits d’educació infantil i primària fins a secundària.

Activitat 1_ “Fil·loxera

Scape”

La fil·loxera està a punt d'arribat a l’Oller del Mas. L’Isidre, el pagès que cuida de les vinyes, ha
trobat una misteriosa carta d’alerta que ell no pot entendre. L’ajuda de tots serà necessària per
aturar l’insecte causant de la tragèdia. Trobarem la poció per salvar la collita?
L’activitat consisteix en un joc de pistes per les vinyes i l’entorn de la fortalesa. Les activitats que
comprèn són:
 Situació 1: Maleta perduda amb instruccions bàsiques del joc. Paral·lelament, l’Isidre
ensenya als nens la carta i el cofre tancat que s’ha trobat i els demana ajuda per
resoldre el misteri.
 Situació 2: Seguir les instruccions bàsiques que s’indiquen en una carta per iniciar el joc
i formar el grup i la cartolina amb fotografia d’equip. Una vegada fet, obrir el dispositiu
tauleta i iniciar el vídeo amb l’explicació clau per entendre la vida a la vinya, la collita de
raïm i l’actuació de la fil·loxera en el raïm.
 Situació 3: Circuit de descoberta. Preguntes per inspeccionar la vinya i trobar el cep
infectat pel virus.
 Situació 4: Amb l’ajuda de l’Isidre fer el trencaclosques de les parts del cep i troballa del
codi que el completa.
 Situació 5: Comunicat al pagès i posada en comú de tots els elements trobats:
Construcció d’un mapa conceptual amb el desenllaç-solució implícit.
 Situació 6:Obrir el cofre amb la numeració obtinguda i descobriment de la poció.
Grups: Cada classe es dividirà en grups de 8-10 nens
Cursos: Cicle superior i ESO
Durada:3 h aprox.

Activitat 2_ “De

gota en gota s'omple la bota“

Part 1:
Apadrinar un cep a les vinyes Oller del Mas. L'acció d’apadrinar concep més que un treball,
significa un acte de responsabilitat i estimació cap a la vida. L'aprenentatge de cuidar la natura
és el punt d'inici per trobar-se amb un mateix.
L'activitat es basa en l’estudi i la preparació dels elements necessaris per treballar la terra, la
disposició del terreny i del cep, i el posterior apadrinament del cep.

Part 2:
L’experiència de la verema a l’Oller del Mas busca viure i experimentar la vinya, la poda i
l’elaboració del most.
Són molts els municipis del territori de cultura catalana on el conreu de la vinya és una activitats
important i, per a aquest motiu, es proposa descobrir de la manera més divertida les tasques
que l’ocupen: inspeccionar i posar en pràctica la recol·lecció del raïm, conèixer les persones que
hi treballen, quines tasques hi duen a terme i els estris diversos que s’utilitzen per a la collita
d’uns dels fruits més preuats i que serveix de base per a l’elaboració del most que emana de la
nostra terra.
En el Taller de la verema, els nens es sentiran veremadors i veremadores. Observaran en
primera persona els procés de la recollida del raïm, el seleccionaran i l’aixafaran amb els peus
de la manera més tradicional per, finalment, obtenir el most, i s’enduran una mostra com a
record. Gaudiran d’una de les festes més emblemàtiques, sent partícips de la transformació del
raïm en most com es feia antigament.
Grups: Grup de 20-25 nens, 1 monitor per grup
Cursos: Educació Infantil i Cicle Inicial
Durada: 3 h aprox.

Activitat 3_

“Fem com si...”

El joc es divideix en gremis, i cadascun haurà d’aconseguir com més recompenses millor. Cada
guany suma per poder completar el valuós quadre de la família Oller; ho aconseguirem?
Joc de simulació que es desenvolupa en forma de circuit per les diferents zones de la fortificació
i s’organitza en grups temàtics diferents, un per a cada grup, i que estan associats a un
personatge; en el cas dels més grans, l’Isidre, el pagès de les vinyes, en Bernat, l’oller artesà i la
Sra. Arsendis, marquesa dels Oller; i en el cas dels més petits, els integrants de la família Oller
del Mas: l’avi, la neta, i el pare. L’objectiu és viure l’experiència i reproduir les tasques diàries
dels pagesos de les vinyes, els ollers artesans i els nobles o els rols de treball i generacions dins
l’estructura familiar i, finalment, superar un seguit de jocs competitius per aconseguir reunir
totes les peces que completen el quadre de la família Oller del Mas.
Al principi de l’activitat, per tal d’organitzar els grups, es repartiran escuts familiars heràldics per
pintar. Tant bon punt es tinguin personalitzats per cada nen, s’associaran els colors i es faran
grups segons aquests. A més, el grup crearà el seu propi nom d’equip.

Per als més grans
El joc de simulació s’ambienta en la temàtica medieval i gira entorn la vida a la vinya a l’Oller del
Mas. Els actors-personatges són l’Isidre, el pagès de les vinyes, en Bernat, l’oller artesà i la Sra.
Arsendis, marquesa dels Oller, i es trobaran en cada zona de joc per tal d’explicar i fer realitzar
els reptes competitius plantejats. Cada victòria es recompensarà amb una peça del quadre de la
família Oller del Mas, i caldrà aconseguir-los tots per completar-lo.
Les propostes de jocs són: Reptes matemàtics en relació a l’elaboració del vi, activitats de sentit
crític en l’aprofitament del espai i l’organització dels ceps en un camp de vinyes, cerca d’una
tipologia concreta d’herba aromàtica en la zona del bosc, detecció d’errors de contingut en
diferents cartes de poblament, refranys i dites populars, endevinalles de la vinya i la tradició oral
catalana, entre altres activitats.

Per als més petits
El joc s’adapta als més petits i es presenta l’opció de canviar els personatges de cada gremi pels
integrants de la família Oller del Mas: l’avi, la neta i el pare. També en cada un dels jocs es
relacionarà l’activitat amb les emocions, com la por, l’enuig, la felicitat, la sorpresa... i
s’associarà a l’activitat proposada.
Les propostes de joc són: Trobar la caseta d’ocells amagada entre els arbres del bosc, buscar
una bota de vi perduda, localitzar una barraca de vinya, crear un escut heràldic i estampar-lo en
les etiquetes del vi al celler, la creació de fang amb l’artesà Bernat, entre altres activitats.
Per finalitzar, els nens faran un Taller de fang que consistirà en crear el seu propi escut de fang a
partir de diferents elements decoratius de temàtica medieval. Aquest es deixarà assecar i es
prepararà per endur-se’ls a casa.

Grups: Grup de 8-10 nens, 1 monitor que és un actor-personatge per 3 grups
Cursos:Educació Infantil i Cicle Inicial
Durada: 3 h aprox.

Activitat 4_ “Emprenedoria

i empresa”

El cicle de vida d’un producte: De la terra a la taula
L‘educació del segle XXI està portat a introduir molts projectes en el procés curricular dels
alumnes.
Dins d’aquesta dinàmica us proposem una activitat que té dues funcionalitats: “Pensar i decidir”
i seguir tots els processos “d’elaboració d’un producte” des de la terra a la taula.
Per això us proposem un projecte que el treballarem amb eines bàsiques i on pretenem que els
alumnes es preparin per resoldre i conviure amb allò desconegut.

Introducció
La vinya, com tot allò que neix de la terra, està exposada a riscos climàtics, meteorològics i
de les decisions que prenen les persones que hi treballen. Aquests elements d’incertesa que
envolten la vinya obliguen a prendre decisions que, si han estat ben treballades, poden
donar un molt bon resultat. Per tant, del raïm nosaltres us proposem treure-li tot el suc i
que els alumnes puguin visualitzar quin resultat s’obté de les seves decisions, amb un
producte acabat. Per això, parlem de la terra a la taula.

Desenvolupament
Segons el nombre d’alumnes, es dividiran en grups i hauran de treballar tots per aconseguir
el mateix objectiu: obtenir la millor puntuació del joc de rol.
1. Primer faran una visita guiada a l’entorn de les vinyes on observaran i tocaran els ceps. La
visita continuarà al celler, on podran veure els diferents tipus de bota segons els tipus de vi
que es vol comercialitzar; la sala d’embotellament i etiquetatge, i coneixeran cada un dels
racons i espais on es porta a terme el procés d’elaboració dels vins.
2. Un cop assolit el coneixement del producte, tindran el repte de crear-ne un d’igual o millor.
És per això que, amb les informacions que ells hauran anotat, podran prendre les seves
pròpies decisions quant al funcionament cooperatiu de la feina que s’ha de fer. Hauran de
desenvolupar i posar criteri en tot d’accions:
Origen – Manteniment – Producte – Resultat
3. El joc de rol continuarà amb la posada en comú per part de cada grup de les seves decisions
preses i les conclusions a què hagin arribat. Els monitors i els professors faran una valoració
final.

Amb aquesta activitat es pretén treballar les capacitats bàsiques que els alumnes hauran
d’utilitzar al llarg de la seva vida. Es posaran en pràctica diverses situacions d’aprenentatge de
l’error i l’encert, s’explotarà el pensament creatiu, la coherència i l’assertivitat, des d’una
perspectiva personal i alhora la gestió d’aquesta dins de l’equip. També l’esforç i la bona
predisposició, la correcta interpretació de l’entorn físic, social i natural, la importància de la
presa de decisions i l’orientació d’aquestes envers els propis interessos. En general, es
persegueix saber actuar de la manera més ètica possible, amb valors i sense perdre la visió
empresarial i l’assoliment de la fita plantejada.
NOTA: Un dels elements que inclou aquesta activitat és un tast de most, i on els alumnes faran
una fitxa de valoració del tast i se l’enduran per si volen tornar a fer-lo a casa.

Grups: Grup de 8-10 nens, 1 monitor per 3 grups
Cursos: Cicle Mitjà, Cicle Superior i ESO
Durada: 3 h aprox.

Activitat 5_ “La

vida en l’època medieval”

L’Oller del Mas és una fortificació medieval del segle X que ens permet emprendre un viatge a
través del temps. L’activitat proposa un trasllat a la vida i els costums més medievals, per
entendre el sistema d’organització social anomenat feudalisme, les relacions de poder que
s’establien entre febles i forts, els tractes entre famílies camperoles i la reialesa que oferien
protecció a canvi d’obediència i fidelitat, i apropar-nos així a la manera en què es vivia al segle
XIV.
Joc d’interpretació
Els eixos temàtics es desenvolupen a partir d’un conte participatiu, que genera una
cronologia en totes les activitats i que acaba amb la conclusió final i el comiat en finalitzar la jornada.
Taller de l’heràldica
Els alumnes, durant la visita, coneixeran les tradicions socials de l’època medieval a
través de la immersió en els personatges. Posteriorment tindran l’oportunitat de realitzar un taller on visualitzaran que els seus cognoms tenen un origen en actes passades, i
escriuran un document, que també podran pintar, amb els cognoms de les seves
generacions. Així faran un petit arbre genealògic.

Grups: Grup 20-25 nens, 1 monitor per grup
Cursos: Cicle Mitjà i Cicle Superior
Durada: 3 h aprox.

Activitat 6_ “Quan

les coses eren diferents”

L’objectiu d’aquesta visita és facilitar la comprensió d’una època passada a l’educació infantil i
primària. Interpretar les petjades del passat a partir de l’observació de les transformacions de
l’entorn i dels fets diferencials amb l’actualitat, amb una anàlisi de quan les coses eren
diferents.
Aquest treball tindrà un fil conductor que finalitzarà amb un resultat on els nens s’enduran un
record màgic de la visita.
Moment històric
Facilitar la comprensió de l’època medieval a l’educació infantil.
Interpretar les petjades del passat a partir de l’observació de les transformacions de
l’entorn i dels fets diferencials amb l’actualitat, amb una anàlisi de quan les coses eren
diferents.
El passeig sensorial
Observar, escoltar, tocar i olorar la natura per tal d’investigar on són, i per què, les
petjades del temps.
El record del pas del temps
Els nens, a partir d’unes olles petites, podran pintar-les per personalitzar-les i decidir
quin és el contingut que portaran a casa per recordar, com a fet històric de les seves
vides, el que han après i explicar-ho a les seves famílies.

Grups: Grup de 20-25 nens, 1 monitor per grup
Cursos: Educació Infantil i Educació Primària
Durada: 3 h aprox.

Activitat 7_ “Jocs

Tradicionals i Esports”

A l'Oller del Mas disposem d'un complex esportiu situat a 500m del Castell on poder iniciar-se al
pitch&putt de 18 forats, fer un partit al camp de gespa natural de futbol 7 o bé a la pista de
vòlei platja.
També tenim 2 pistes de pàdel i en època d'estiu es pot gaudir de les 2 piscines. Jugar mentre
aprenen, aprendre mentre juguen i a l'Oller del Mas ho poden trobar.

Opció 1_Els alumnes practicaran tot tipus de jocs de l’Edat Mitjana , alguns d’ells vigents
encara i d’altres ja en desús: bitlles, trenca olles, estirar la corda, cursa de sacs, tir amb arc.

Opció 2_Gaudir de la natura i de l'esport en el camp de gespa natural de futbol

7, la pista

vòlei platja, les 2 pistes de pàdel i a l'estiu de les 2 piscines.
Grups: Grup de 10-15 nens per activitat
Cursos: Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària
Durada: 2h aprox

Activitat 8_ “Bateig

de Pitch & Putt”

La vostra primera experiència de Golf en el camp més gran de Catalunya entre vinyes i boscos i
amb el testimoni de Montserrat de fons. Un camp únic de 18 forats on podran iniciar-se al
camp de pràctiques amb monitors professionals i tot el material adaptat.

Grups: 10 nens, 1 monitor per grup.
Si el grup és més gran de 20 persones, un grup faria golf mentre l'altre faria vòlei platja.
Cursos: Educació Primària i Educació Secundària
Durada: 2h aprox

Quadre sinòptic – Etapes educatives

Quadre sinòptic - Continguts pedagògics

La Jornada a l’Oller del Mas






Arribada de l’escola
Benvinguda i esmorzar
Els nostres tallers
Dinar de pícnic a l'entorn del Castell
Joc lliure al bosc de la vinya

Dades d’interès
Tot l’espai on es desenvolupa l’activitat compleix amb la normativa exigida per activitats escolar
amb la seva corresponen llicència d’activitat i assegurança de responsabilitat. També totes les
persones que participen de les visites i diferents tallers estan acreditades i donades d’alta a la
seguretat social. Les nostres sales són amplies, adaptades i habilitades especialment pel
desenvolupament de totes les activitats i tallers oferts.
Només una escola per dia. Data de visita segons disponibilitat.

Preus
La visita al Castell fortalesa de l’Oller del Mas té un preu de

7,90 €*inclou:

 Monitors al matí fins que finalitzi l'activitat, aproximadament les 13h.
 Professionals de la vinya, comercial i màrqueting.

Suplements
 Taller Fil.loxera Scape_ Suplement 1,50€
 Taller De gota en gota s'omple la bota_Suplement 1,00 €
 Taller Fem com si..._Suplement 0,70€
 Taller Emprenedoria i empresa_Suplement 1,20€
 Taller La vida en l'època medieval_Suplement 0,70€
 Taller Quan les coses eren diferents_Suplement 1,10€
 Activitat Jocs tradicionals i esports_Suplement 1,50€
 Activitat Bateig de Pitch&Putt_Suplement 3,00 €

Informació i reserves
enoturisme@ollerdelmas.com
info@esdeveniments.cat

Localització
BARCELONA 60 Km| GIRONA 138 Km| LLEIDA 117 km

