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Presentació

El joc i l’experimentació són fonamentals pel creixement personal 
d’infants i joves i, al Parc de la Séquia, portem més d’una dècada 
compromesos en oferir activitats d’educació ambiental.

Durant les vacances escolars, és quan els infants tenen més temps
per relacionar-se amb la natura i amb companys de la seva edat,
amb respecte, interaccionant i fent descobertes al seu ritme. Amb

les activitats per Casals del Parc de la Séquia volem acompanyar-
los en aquest procés.

Contacta amb nosaltres

Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia
Masia de Can Font. Carretera de Santpedor, 175
08243 Manresa – www.parcdelasequia.cat

info@parcdelasequia.cat – 93 877 22 31



Coneguem i cuidem el nostre entorn. Els temes que treballarem són l’aigua, la natura, les STEAM, 
la història i la cultura.

Aprenem jugant. Proposem diferents formats d’activitats com activitats d’experimentació, de 
descoberta, jocs de pistes, o fins i tot una escape room, adreçades a diferents franges d’edat 
entre els 3 i els 13 anys.

Ens adaptem a tu. Tenim un ventall d’ofertes però volem posar èmfasi en què ens adaptem a l’eix 
temàtic del casal, a l’edat dels infants i als horaris que necessiteu, podent combinar una o més 
activitats.

Casals 
d’estiu 2022

Condicions

Grup mínim de 15 alumnes. En cas de no arribar al mínim d'alumnes es pagarà per 15.

Avisar 48 hores abans en cas d'anul·lació o canvi de data

Si hi ha algun alumne amb necessitats especials, feu-nos-ho saber per adaptar l’activitat.



Ludoteca de l'aigua

Experimentarem i jugarem amb l'aigua amb l'ajuda d'elements com embuts, tubs, pots, ampolles i unes banyeretes i 
piscinetes al parc de Can Font

• Jugar amb l'aigua i moure-la d'un lloc a un altre

• Experimentar algunes de les propietats de l'aigua

• Cooperar amb els companys i respectar-los

Edat: de 3 a 6 anys

Durada: 1 hora

Tipus d'activitat: Joc

Capacitat: Grups de 15 

a 25 alumnes

Lloc: Parc de Can Font

Preu: 5 €/alumne

Objectius:

Paraules clau: aigua, joc, experimentar

Activitats Localització Durada

Els animals de la Séquia Parc de l'Agulla 1 hora

Aigua

Combina-la amb:

Aquesta activitat es pot fer al vostre centre (suplement 1€/alumne)



Ens han avisat que algú ha sabotejat l’arribada d’aigua a Manresa. A través d’un joc de pistes i amb l’ajuda dels GPS, 
hauran d’ajudar-nos a descobrir qui ha sigut i descobrir el codi per poder enviar aigua als manresans

• Aprendre a orientar-se

• Familiaritzar-se amb el GPS

• Cooperar i treballar en equip

Objectius:

Paraules clau: joc pistes, aigua, orientació, descoberta

Activitats Localització Durada

Gimcana de l'aigua Parc de l'Agulla 1 hora

Combina-la amb:

El misteri del bagant

Edat: de 6 a 12 anys

Durada: 1 hora i 30 minuts

Tipus d'activitat: Joc de pistes

Capacitat: Grups de 15 

a 25 alumnes

Lloc: Parc de l'Agulla

Preu: 5 €/alumne

Aigua



Com podem transportar l'aigua?

L’aigua no arriba al parc de l’Agulla i a través d’una gimcana investigarem de quina manera podem transportar l’aigua 
que ara tenim al llac de l’agulla cap a totes les cases intentant que no se’n perdi

• Valorar la importància de l'aigua

• Despertar l'enginy buscant estratègies

• Cooperar amb els companys

Objectius:

Paraules clau: aigua, joc, investigar, cooperar

Aigua

Combina-la amb:

Activitats Localització Durada

El Misteri del bagant Parc de l'Agulla 1 hora i 30 minuts

Gimcana rastres d'animals Parc de l'Agulla 1 hora i 30 minuts

Edat: de 6 a 12 anys

Durada: 1 hora

Tipus d'activitat: Joc

Capacitat: Grups de 15 

a 25 alumnes

Lloc: Parc de l'Agulla

Preu: 5 €/alumne

Aquesta activitat es pot fer al vostre centre (suplement 1€/alumne)



Si tu et mous, jo em moc. Explorem amb les formes

Aquesta activitat consistirà en veure i aprendre com les formes dels objectes, de la natura, de la casa o del carrer 
influeixen en la forma en que funcionen les coses tot jugant i explorant

• Jugar i manipular engranatges i altres elements

• Experimentar amb les formes i com interactuen entre elles

• Cooperar amb els companys i respectar-los

Edat: de 3 a 6 anys

Durada: 1 hora i 30 minuts

Tipus d'activitat: Activitat 

d'experimentació

Capacitat: Grups de 15 a 

25 alumnes

Lloc: Museu de la Tècnica

Preu: 5 €/alumne

Objectius:

Paraules clau: tècnica, joc, experimentar, formes Aquesta activitat es pot fer al vostre centre (suplement 1€/alumne)

STEAM

Combina-la amb:

Activitats Localització Durada

Ludoteca de l'aigua Parc de Can Font 1 hora



Per què funcionen les màquines ?

Aquesta activitat consistirà en veure i aprendre com les formes dels objectes, de la natura, de la casa o del carrer 
influeixen en la forma en que funcionen les coses tot jugant i explorant

• Aprendre sobre el funcionament de palanques, politges, engranatges i altres 
elements

• Veure com es fan funcionar les màquines d'una fàbrica

• Experimentar i descobrir com ens faciliten el treball

Edat: de 7 a 11 anys

Durada: 1 hora i 30 minuts

Tipus d'activitat: Activitat 

d'experimentació

Capacitat: Grups de 15 

a 25 alumnes

Lloc: Museu de la Tècnica

Preu: 5 €/alumne

Objectius:

Paraules clau: tècnica, joc, experimentar, formes

STEAM

Combina-la amb:

Activitats Localització Durada

On son els càntirs de la masovera Parc de Can Font 1 hora



El bosc, casa meva

A partir de diferents racons experimentals els infants podran experimentar amb diferents elements naturals que 
podem trobar al bosc. L’activitat combina espais de tinkering, joc simbòlic i art que fomentaran la curiositat dels 
infants a conèixer els boscos i a plantejar-se la importància de tenir boscos a prop de casa.

• Manipular, descobrir, experimentar i construir amb materials 
que podem trobar als boscos

• Conèixer els diferents animals que poden viure al bosc

• Autoregular-se i escollir les diferents activitats

• Sentir-se part del bosc, relaxar-se i gaudir

Edat: de 3 a 6 anys

Durada: 1 hora

Tipus d'activitat: Activitat 

d'experimentació

Capacitat: Grups de 15 

a 25 alumnes

Lloc: Casa de la Culla

Preu: 5 €/alumne

Objectius:

Paraules clau: bosc, natura, joc simbòlic, experimentació

Natura

Combina-la amb:

Aquesta activitat es pot fer al vostre centre (suplement 1€/alumne)

Activitats Localització Durada

La granja La casa de la Culla 1 hora



Geobosc

Amb l’ajuda d’un GPS que ens guiarà pel bosc de Can Font, els infants descobriran diferents plantes i arbres que hi 
viuen, així com curiositats i característiques dels arbres que tenim al Bages

• Descobrir diferents plantes que formen part del bosc i les seves 
característiques

• Orientar-se amb mapes i GPS pel parc

• Aprendre a cooperar en equip

Edat: de 6 a 12 anys

Durada: 1 hora i 30 minuts

Tipus d'activitat: Activitat de 

descoberta

Capacitat: Grups de 15 

a 25 alumnes

Lloc: Parc de Can Font

Preu: 5 €/alumne

Objectius:

Paraules clau: bosc, natura, orientació, arbres

Natura

Combina-la amb:

Aquesta activitat es pot fer al vostre centre (suplement 1€/alumne)

Activitats Localització Durada

El misteri del bagant Parc de l’Agulla
1 hora i 30 
minuts

On són els càntirs de la masovera? Parc de Can Font
1 hora i 30 
minuts



• Descobrir diferents hàbitats, aliments, costums dels 
animals

• Familiaritzar-se amb diferents tactes

• Aprendre a cooperar en equip

Objectius:

Paraules clau: bosc, natura, animals, rastres

Natura

Combina-la amb:

Aquesta activitat es pot fer al vostre centre (suplement 1€/alumne)

Els animals de la Séquia

Edat: de 3 a 6 anys

Durada: 1 hora

Tipus d'activitat: Activitat de 

descoberta

Capacitat: Grups de 15 

a 25 alumnes

Lloc: Parc de l'Agulla

Preu: 5 €/alumne

En 5 espais descobrirem els animals que viuen a la Sèquia: de què s’alimenten, on viuen, costums, etc. Es 
complementarà amb un petit taller per emportar-se i jocs en grup relacionats amb el comportament dels animals.

Activitats Localització Durada

Si tu et mous, jo em moc
Museu de la 
Tècnica

1 hora i 30 
minuts



• Descobrir rastres i curiositats dels animals

• Aprendre a orientar-se

• Cooperar i treballar en equip

Objectius:

Paraules clau: orientació, natura, animals, rastres

Natura

Combina-la amb:

Aquesta activitat es pot fer al vostre centre (suplement 1€/alumne)

Gimcana Rastres d'animals

Edat: de 6 a 12 anys

Durada: 1 hora

Tipus d'activitat: Joc de pistes

Capacitat: Grups de 15 

a 25 alumnes

Lloc: Parc de l'Agulla

Preu: 5 €/alumne

Hi ha una guineu que deixa els seus rastres per l’Agulla i com que no té amo, ningú els recull. A través d’un joc de 
pistes, jugant amb petjades i altres rastres d’animals, els alumnes intentaran descobrir on s’amaga la guineu

Activitats Localització Durada

Gimcana de l’aigua Parc de l’Agulla 1 hora



La Granja

La visita a la granja consisteix en visitar els diferents animals que viuen a la granja de la Culla, la majoria d’ells aus, 
fixar-se en les seves diferents parts, els seus comportaments i alimentar-los.

• Descobrir els diferents animals que poden viure a una 
granja 

• Sentir la proximitat dels animals, respectar-los i cuidar-los

Edat: de 3 a 6 anys

Durada: 1 hora

Tipus d'activitat: Activitat 

d'experimentació

Capacitat: Grups de 15 a 25 

alumnes

Lloc: Casa de la Culla

Preu: 5 €/alumne

Objectius:

Paraules clau: granja, animals, gallines, ous

Natura

Combina-la amb:

Activitats Localització Durada

El bosc, casa meva Casa de la Culla 1 hora



On són els càntirs de la masovera?

La masovera de Can Font no recorda on ha deixat els càntirs. Amb un joc de pistes al voltant de la masia, ajudarem a 
la masovera a trobar els càntirs. Aquesta activitat ens farà descobrir com feien servir l’aigua antigament a les masies.

• Aprendre a orientar-se en un espai ampli buscant elements de 
referència

• Aprendre com vivien antigament

• Cooperar amb els companys i treballar en equip

Edat: de 6 a 9 anys

Durada: 1 hora

Tipus d'activitat: Joc de pistes

Capacitat: Grups de 15 

a 25 alumnes

Lloc: Parc de Can Font:

Preu: 5 €/alumne

Objectius:

Paraules clau: aigua, joc, orientació, el passat

Combina-la amb:

Història i 
cultura

Activitats Localització Durada

Geobosc Parc de Can Font 1 hora i 30 minuts

Com podem transportar l'aigua Parc de l'Agulla 1 hora



Els secrets del museu

Al museu hi han passat coses molt estranyes, un antic treballador del museu ha deixat escrits per tot arreu, hi ha 
hagut un robatori i no podem accedir a les exposicions. Necessitem l’ajuda dels millors detectius !

• Aprendre la història de com es treballava al mon tèxtil

• Saber qui treballa en un museu i les seves funcions

• Cooperar amb els companys i treballar en equip

Edat: de 9 a 13 anys

Durada: 1 hora 45 minuts

Tipus d'activitat: Escape Room

Capacitat: Grups de 15 

a 25 alumnes

Lloc: Museu de la Tècnica

Preu: 5 €/alumne

Objectius:

Paraules clau: història, tèxtil, museu, escape room

Combina-la amb:

Història i 
cultura

Activitats Localització Durada

El mercat medieval Museu de la Tècnica 1 hora



Mercat Medieval

Aquesta activitat consistirà en recrear un mercat medieval, on els diferents gremis podran intercanviar els seus 
productes, també descobrirem com es divertien la gent a l'edat mitjana i a quins jocs jugaven.

• Aprendre la història medieval a traves dels seus productes

• Conèixer els gremis i com interactuaven entre ells

• Cooperar amb els companys i treballar en equip

Edat: de 8 a 12 anys

Durada: 1 hora

Tipus d'activitat: Joc

Capacitat: Grups de 15 

a 25 alumnes

Lloc: Museu de la Tècnica

Preu: 5 €/alumne

Objectius:

Paraules clau: història, medieval, gremis, jocs

Combina-la amb:

Història i 
cultura

Aquesta activitat es pot fer al vostre centre (suplement 1€/alumne)

Activitats Localització Durada

Els secrets del museu Museu de la Tècnica 1 hora 45m
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