
 TALLERS DIDÀCTICS 
SORTIDES D´UN DIA 

CURS 2022/23



Des de 1986 a Can Julià venim oferint tallers didàctics I educatius
relacionats amb la creativitat, la natura I el món rural.

Portem 35 anys oferint activitats que inviten a imaginar, pensar, sentir I
experimentar. Activitats que ajuden a descobrir la creativitat tot  jugant,
elaborant i treballant amb les mans, el cap i el cor.

Els espais  tant interiors com exteriors que al llarg del temps hem estat
adequant, ens ajuden a gaudir d´una atmosfera tranquil·la i ens
permeten fer les activitats amb amplitud i distensió. 

L´entorn amb els seus prats, vinyes i vistes a Montserrat, Sant Llorens i
el Tibidabo són elements que ens permeten tenir un contacte  directe
amb la natura i contribueixen a tenir una jornada inoblidable.

Seguidament presentem les activitats que oferim actualment i volem
agrair a totes les escoles i grups que durant tants anys heu estat
participant i confiant amb nosaltres. 

Ens alegra presentar les activitats que oferim per aquest nou curs i
quedem a la vostre disposició.



• A 26 km. de Barcelona

• Una sola escola per dia 

• Les activitats es realitzen en porxades ventilades o espais exteriors.

• No cal bestreta econòmica al fer la reserva.

• Reserves directament a Can Julià



 1 . TALLER DE CERÀMICA RAKÚ (TOT L'ANY). EPRI- ESO

 2 . LA MÀGIA DEL COLOR (TOT L'ANY). EPRI

 3 . FEM EL NOSTRE POT DE LLAPIS. TORN DE FANG (TOT L'ANY). EINF-CI

 4 . JUGANT AMB EL FANG (MAIG, JUNY, JULIOL) EINF

 5. L'ELABORACIÓ DE L'OLI (OCTUBRE, NOVEMBRE Y  DESEMBRE) EINF-EPRI-ESO

6. L'HORT ECOLÒGIC (D'ABRIL  A  JUNY)  EINF-EPRI-ESO

7. JUGANT AMB L'AIGUA (MAIG, JUNY, JULIOL I AGOST) EINF-EPRI-ESO

8. MANDALES A LA NATURA (TOT L'ANY) EPRI

LES NOSTRES 
ACTIVITATS



TALLER DE CERÀMICA RAKÚ1.
El Rakú és una forma de fer la ceràmica que va néixer al Japó. La seva
rapidesa ens permet conèixer el procés manual, tècnic i màgic de la cerámica
d'una forma fàcil i atractiva. 
Però més enllà d'una tècnica, el raku també ens proposa sentir el que fem i
gaudir-ne.

   - Pinta i cou la teva peça de ceràmica amb la tècnica raku.
   - Fes la teva espelma amb cera vegetal.

Nivell: EPRI – ESO.

(TOT L'ANY)



LA MÀGIA DEL COLOR
(TOT L'ANY)2.

Com podeu observar, estem sempre envoltats de colors i us proposem
descobrir-los tot jugant. 

Aprendreu que els colors ens produeixen diferents sensacions i que
influeixen en el nostre estat d'ànim: uns donen vitalitat, altres alegria,
concentració, tranquil·litat...

   - Pintarem un mocador de seda, reflex del nostre món interior, i 
     ens  l'emportarem.
   - Jugarem amb la projecció de la llum i el color, descobrint la seva màgia.

Nivell: EPRI.



FEM EL NOSTRE POT DE LLAPIS. 
TORN DE FANG

3.

Un dels oficis més antics és el de terrissaires que tenia la gràcia de transformar 
el fang en pràctics estris, com plats, càntirs, cassoles...

L'eina principal era el torn amb què, tot girant i amb les mans ben mullades 
se li donava forma i volum.

   - Farem un pot de llapis que podrem pintar a l'escola amb divertits colors.
   - També podrem modelar amb el fang i sentir el seu tacte i flexibilitat, alhora 
     que juguem amb la nostra imaginació i creativitat.

Cada nen s'emportarà un pot de llapis i una figura modelada.

Nivell: EINF-CI.

(TOT L'ANY)



4. JUGANT AMB EL FANG
(MAIG, JUNY, JULIOL)

El fang és un element natural que ens aporta diferents propietats i que
esdevé un material molt atractiu pel  nen.

El joc que proposem es realitza al bon temps i amb vestit de bany. 
Disposem de terres molt fines que el nen tracta, i que en barrejar-les amb
l'aigua comença a jugar i compartir amb els seus companys. 

Amb el nostre suport deixem que el nen pugui també jugar amb
la seva espontaneïtat i creativitat.

Nivell: EINF



L'ELABORACIÓ DE L'OLI
(NOVEMBRE - DESEMBRE)

5.
L'oli és un aliment molt important en la nostra cultura i s'extreu de les olives.
Us convidem a conèixer les oliveres de Can Julià i tot el procés fins a obtenir
l'oli.

L'activitat consta de 4 parts:

   - Observació de les oliveres i recollida d'olives.
   - Procés d'elaboració de l'oli a l'antiga premsa de Can Julià.
   - Decoració d'una etiqueta per a l'ampolla plena d'oli que ens emportarem 
     a casa ( una per nen).
   - Fitxa del procés d'elaboració de l'oli.

Nivell: EINF-EPRI-ESO



L'HORT ECOLÒGIC
(D'ABRIL A JUNY)6.

Vine a descobrir el nostre hort ecològic i descobreix que la terra ens dóna
molts fruits i plantes plenes de vida per poder-nos alimentar.
El més important és cuidar-la, respectar-la i estimar-la.

   - Treballarem l'hort com si fóssim autèntics pagesos i coneixerem les
     diferents verdures.
   - Descobrirem les plantes medicinals i les flors silvestres.
   - Farem un test i plantarem una llavor que veurem créixer amb el pas dels
     dies.

Nivell: EINF-EPRI-ESO



Us agrada l'aigua...? Doncs a Can Julià us esperem amb un seguit de jocs i 
pro ves molt divertides per jugar i refrescar-nos. 

També us volem donar a conèixer els "secrets" de l'aigua, que cada cop 
més hem d'aprendre a valorar i a utilitzar.

   - Jocs i proves d'aigua lúdiques i divertides en les quals es combina l'habilitat
     i la sensibilitat.

Cicles: EINF-EPRI-ESO.

JUGANT AMB L'AIGUA
(MAIG, JUNY, JULIOL I AGOST)7.



MANDALES A LA NATURA
(TOT L'ANY)8.

Mandala significa anar al centre. Des del centre es creen i generen les coses.
A la natura trobem molts exemples: El Sol, les flors, els estels i moltes més.
T'invitem a construir mandales en el bosc de Can Julià amb elements naturals
que trobem per l'entorn.

També t'invitem a fer composicions entre els nostres companys fent diferents
formes i tot captan imatges fotogràfiques observem com ens convertim amb
un mandala viu, que ens ensenya a crear,concentrar,observar i entendre la
natura.

   - Fem Mandales al bosc amb elements naturals. 
   - Fem Mandales modelant i gravant textures.
   - Fem Mandales vius que componem entre tots nosaltres i que fotografiem 
     per veure al que hem creat.

Nivel: EPRI



UBICACIÓ

DIRECCIÓ
Crtra. de Sant Esteve, km.1
(Masia Can Julià)
08635 Sant Esteve Sesrovires
Barcelona

AMB EL COTXE
Latitud: 41o29 12.11 "N
Longitud: 1o52 14.63 "E

TRANSPORT PÚBLIC
FFCC LÍNIA IGUALADA
Estació Sant Esteve Sesrovires
RENFE Estació Martorell.
Autobús HISPANO IGUALADINA
(Barcelona-Igualada).



CONTACTE I RESERVES

(+34) 667 783 691 / 93 771 43 67 

canjulia@canjulia.org

www.canjulia.org

@canjulia


