1 Qui som i què fem? On som?
Can Juliana, un espai amb tradició d’oci, esport, aventura i natura, des
del 2007 ha proporcionat al llarg de tota la seva trajectòria un servei únic
amb el què famílies, escoles, empreses i amics han pogut gaudir en plena
natura mediterrània. Com a petita empresa aposta per posar el seu granet
de sorra en el marc educatiu tant en continguts com en valors.
Can Juliana es troba al peu de la Mola, en zona del pre-parc natural de
Sant Llorenç del Munt i la serra de l’Obac. Molt a prop de grans poblacions
com Sabadell i Terrassa però prou allunyat per gaudir d’un entorn
privilegiat. A 20 km de Barcelona, al costat de Castellar del Vallès.
Can Juliana és un centre d’activitats diürnes, encara que de cara a finals
de curs i al bon temps oferim acampades per aquelles AMPA i escoles que
vulguin finalitzar el curs de manera diferent.

2

3

2 Activitats educatives
Can Juliana ofereix diferents activitats amb contingut curricular adaptat
a cada nivell. Descobriu quines son les ofertes d’aquest curs!

Educació ambiental
L’entorn de Can Juliana ens permet posar més pes a les activitats encarades a l’educació ambiental.
Així doncs aquesta és la branca educativa que més ens caracteritza i de la qual tenim més oferta. Per
aquest motiu hem dividit totes les activitats ambientals en dues categories(itineraris i tallers) entre les
quals podreu escollir les activitats per poder-vos fer la sortida el més personalitzada possible.

Cicle Inicial

TALLERS

Coneguem la natura

L’abella dels sentits

La tardor: fruits, fulles i bolets

La gota Lola

La primavera: olors i colors

Objectius:
Potenciar la descoberta en el medi natural de forma lliure i espontània
del bosc mediterrani.

ITINERARIS

Cicle Mitjà

Promoure la presa de consciència en la relació humanitat-natura que hi
ha hagut al llarg dels anys.

L’arbre viu
Bossetes d’olor!

Coneguem la natura

L’abella dels sentits

La tardor: fruits, fulles i bolets

Fem hort!

La primavera: olors i colors

L’àvia coneix les plantes

Animals de riera/bassa

Fem paper!
Construïm una depuradora

Fomentar l’anàlisi crític de la realitat, el dubte, el diàleg i el consens.
Aplicar diferents metodologies d’estudi a una realitat tangible.
Fomentar el treball en equip, la cooperació, l’escolta activa i el
sentiment de grup entre els alumnes.
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Cicle Superior

Coneguem la natura

Construcció de caixes niu

Estudiem la riera

Dissecció d’egagròpiles

Orientació i paisatge

La biodiversitat
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2 Activitats educatives
coneixem el nostre cos!
L’activitat física és una part fonamental en el desenvolupament motriu i psico-motriu dels infants i joves
de les nostres escoles i instituts. Gaudiu d’una jornada esportiva diferent enmig de boscos de pins,
roures i alzines. Can Juliana us ofereix activitats per a treballar tan aspectes motrius com de contingut
curricular amb el joc com a eina de treball.

ACTIVITATS
Aventura sobre els arbres
Cicle Mitjà i Superior

Potenciar la descoberta del propi cos a partir de l’activitat física.

Circuit de ponts i tirolines

Promoure el desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques.

Proporcionar l’espai ideal on experimentar amb els propis límits
personals.
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Motricitat i cooperació
Futgolf

Objectius:

Fomentar el treball en equip, la cooperació, l’escolta activa i el
sentiment de grup entre els alumnes.

Cursa d’orientació dins la finca

Tir amb arc
ESO i Batxillerat

Cursa d’orientació en plena muntanya
Gimcana Cooperativa
Gimcana BOOM
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2 Activitats educatives
descobrim el món
En l’àmbit de les ciències socials Can Juliana és l’espai idoni per treballar les tradicions catalanes i
el pas del temps en una masia datada de l’any 1481 envoltada d’antigues vinyes i camps d’oliveres.
Res millor que la mateixa història per endinsar-nos-hi i descobrir el nostre món.
Educació Infantil i
Cicle Inicial

Objectius:
Donar a conèixer les diferents tradicions catalanes i difondre-les de manera
lúdica i festiva.
Proporcionar un espai agradable on aprendre sobre la cultura.
Fomentar la consciència d’espaitemps

Cicle Mitjà i Superior

TRADICIONS

EL PAS DEL TEMPS

La Castanyada

El Dia i la Nit

El Carnestoltes

Present, passat i futur

Sant Jordi
La Castanyada

La Història de la Terra

El Carnestoltes

La Prehistòria

Sant Jordi

La Història de la Humanitat

Potenciar l’aprenentatge sobre la societat de manera distesa i espontània.
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2 Activitats educatives
passió per la poesia
Joan Arús va ser un escriptor de poesia i prosa que va escriure varies obres sobre
Can Juliana i els seus voltants. Descobriu les diferents estructures literàries tot gaudint
de l’itinerari marcat on trobareu molts fragments de la seva obra poètica.

Objectius:
Difondre l’obra d’un autor de proximitat.
Fomentar l’interès per el gènere de la poesia.
Potenciar les habilitats lingüístiques pròpies i l’interès per a la lecto-escriptura.

ACTIVITATS

Cicle Superior i ESO
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Itinerari Joan Arús
La poesia de la seva època
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PAINTBALL

3 Activitats lúdiques

Paintball infantil / adult:
Un joc perfecte per desenvolupar el treball en
equip i la cooperació. Posant en evidència el
caràcter competitiu dels infants és una bona
ocasió per treballar el respecte pels companys
i companyes i aprendre a passar-ho bé
independentment de guanyar o perdre, sempre
posant èmfasi en valors humans.

AVENTURA ALS ARBRES
Circuit d’aventura + Laberint multi jocs:
Superant proves entre arbre i arbre els
infants gaudiran d’una activitat diferent on
experimentaran noves sensacions, perdran
la por i desenvoluparan les seves habilitats
psicomotores.
Una de les activitats estrelles de Can Juliana,
molt recomanable! (Hi ha diferents circuits
segons l’edat dels participant)
Durant la història tots els laberints han sigut
un gran repte per qui hi entrava. Reproduint
a petita escala aquests reptes hem construït un
espai en mig del bosc on els infants han de
trobar diferents proves repartides pel laberint
i superar-les en un ordre prèviament establert.
Un cop totes les proves superades hauran de
trobar la sortida per finalitzar l’activitat.

Orientació:
Posant el pràctica tots els coneixements
d’orientació i el funcionament del mapa i la
brúixola, els participants hauran de trobar les
diferents fites distribuïdes pels voltants de la
masia. Aquesta activitat es pot dur a terme com
a cursa o simulació de cursa real.

El “Follet Trapella”
Per als més petits de tots a Can Juliana tenim un
follet molt divertit que ens ensenyarà els secrets
del bosc tot buscant les pedres màgiques per
recuperar el poder de la primavera. Aquesta
activitat va combinada amb un taller de planter
que després cada infant s’emportarà a casa.

Tir amb arc:

Gimcanes boges
Gimcana tira xines cooperativa:

El tir amb arc és una de les activitats
complementaries que es pot afegir a qualsevol
de les anteriors d’aventura per acabar de
tenir una jornada rodona i variada. És una
activitat molt agradable i en la qual es treballa
la paciència, tranquil·litat i la punteria. No
tan sols es tracta de clavar la fletxa al mig
de la diana sinó de saber mantenir la calma
necessària per ser el més constant possible.
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animació infantil

Inspirada amb el famós joc “Angry birds”,
l’activitat del tira xines és una excel·lent manera
per treballar la punteria tot passant una bona
estona rient entre companys i companyes. A
més, per complementar-la també es durant a
terme jocs i activitats de caràcter cooperatiu com
carreres de sacs gegants entre moltes d’altres,
esquis cooperatius, transvasament de pilotes...

Trobem el tresor amb l’explorador Julià:
Tot desxifrant unes pistes que anirem trobant pel
bosc, els infants hauran de trobar el tresor de
Can Juliana amb l’ajuda del nostre explorador
Julià.
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4 Activitats a l’escola
Can Juliana ofereix a totes aquelles escoles que vulguin treballar
continguts curriculars a les aules de manera diferent, un servei d’activitats
a l’escola.
Fins ara hem portat a terme diferents projectes amb un contingut concret
però tenim un servei a la carta. Digueu què és allò que voleu treballar i us
fem una activitat divertida, didàctica i diferent per venir a l’aula i gaudir
d’una sessió nova i exclusiva.

Objectius:
L’objectiu principal d’aquesta és que cada alumne es diverteixi i gaudeixi
reciclant veient-ho com un joc i no com a quelcom que no serveix per
res. D’altre banda ens interessa que siguin conscients de l’impacta
ambiental que suposa no reciclar i ho puguin transmetre a casa seva per
tal de convertir-ho en un hàbit.

Durada del taller/activitat: 1 hora per grup classe (el temps pot variar en funció de les
necessitats de l’escola)
Preu del taller/activitat: 75€/hora

Reciclatge
El reciclatge és un dels elements fonamentals per la recuperació del medi ambient. Amb el joc com a
eina, els alumnes podran aprendre i repassar tot allò que envolta el reciclatge i les famoses tres “R”.
Res millor que fer del reciclatge un joc per portar-lo a casa i posar-lo en pràctica amb pares, mares i
germans.
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ACTIVITAT
Educació Infantil

Conte: La Martina i els seus amics

Cicle Inicial, Mitjà i
Superior

La Volta REciclista
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5 EXCURSIONS GUIADES
A més de totes les activitats dutes a terme dins les instal·lacions
de Can Juliana o a les aules de les escoles, us oferim el servei de
monitoratge i acompanyament ambiental en sortides de camp a
La Mola i altres paratges idíl·lics per l’educació ambiental.

POSSIBLES EXCURSIONS
• La Mola
• El Moncau
• Coll d’estenalles
• La cova Simanya
• Ruta de les cabanes de pedra seca (Castellar del Vallès)
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Ctra. Sant Feliu, sn/km 2
Castellar del vallès 08211
(Sant Feliu del Racó)
663 017 402 / 937 435 267
info@canjuliana.com
www.canjuliana.com

