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1029 RUCS DEL FAR 
Un entorn únic on podrem gaudir d’un dia inoblidable en plena naturalesa. Les 
instal·lacions estan dotades també d’una petita granja, un museu de carros, un 
hortet i una zona de pícnic.  
 
ACTIVITATS 
1 – Els animals de la granja: consisteix en una breu explicació dels animals que 
tenim m’entres se’ls dona de menjar i toca. 
2 – El taller de l’artesà: Tenim una exposició de carros artesanals en la qual surt un 
artesà explicant com els fa i perquè es feien servir. 
3 – El taller de l’hort: Els nens/es podran experimentar amb la terra i apendre la 
feina de conrear. Se’ls proposarà cultivar la seva pròpia planta, que podran endur-
se de record. 
4 – Passejada en carro: gaudiran d’una passejada tradicional amb un dels 
transports més antics. 
5 – Passejada en ruc: Faran una volteta a lloms d’un ruc per un circuit establert.  
 
Aquets tallers s’adapten segons l’edat de l’infant. El desenvolupament dels tallers 
els fem primer partim en tres grups i fem els animals de la granja, el taller de 
l’artesà i el taller de l’hort. Un cop han rotat i han acabat comencem a muntar en 
carro, que hi caben 8 nens i en ruc que hi munten 10 nens. Es a dir de m’entres que 
juguen, anem fent grupets de 18 nens/es. 
 

1030 CATALUNYA EN MINIATURA 
 
Un espai on trobaràs l’únic Circuit de maquetes a escala de Catalunya, declarat 
d'Interès Turístic Nacional, que es va crear per donar a conèixer els monuments i 
edificis més representatius de les terres catalanes. 
 
La visita comença per les comarques de Girona, passant després per les de 
Barcelona, posteriorment cap a les terres de Tarragona i, finalment, acabant per la 
zona de Lleida. Observant les obres més destacades del romànic i gòtic de 
Catalunya, així com l'obra completa del destacat arquitecte modernista Antoni 
Gaudí. 
 
També podràs gaudir del Bosc Animat, un bosc d'aventures per a grans i petits on 
perdre's entre els arbres, escalar un tronc de pi o penjar-se d'una tirolina és 
possible. 
Però això no acaba aquí. El parc també disposa de molts altres serveis per passar 
un gran dia: Zona de pícnic, bar, restaurant, tren, amfiteatre, parc infantil...  
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1031 CIRC A LES FEIXES 
Un dia al camp ple de circ i natura... 
 
Espai preparat amb zona de pícnic, ombracles, fonts d’aigua potable, lavabos... i 
camp per córrer. 
Obert de març a octubre, prèvia reserva. 
 
ACTIVITATS 
TALLER DE CIRC: 
Podreu participar en un complet taller de circ on vosaltres mateixos sereu els únics 
protagonistes. 
 
ESPECTACLE DE CIRC: 
Divertit espectacle de circ amb malabars, equilibris, acrobàcies, humor i participació 
del públic. 
 
LA VAGONETA, espai de jocs en plena natura per gaudir-ne tota la família amb servei 
de bar. 
Esmorzars, dinars i sopars per grups (cal reserva). 

1032 PARC DE LES OLORS 
 
Introducció al món de les plantes aromàtiques, medicinals i culinàries a través d’un 
recorregut pels jardins dels Parcs de les Olors. 
Identificació d'algunes espècies i coneixement de les seves propietats.  
Activitats sensorials d'olor, gust i tacte.  
 
Podem adaptar el pla d'activitats a les necessitats de cada centre o en funció de cada 
grup d'alumnes. 
Riells del Fai (Vallès Oriental) Barcelona. 

1042 GNOMO PARK: 
 
Coneixeu a “David el Gnomo” la popular sèrie de televisió de dibuixos animats? 
Aquets personatges bonatxons que habiten als boscos...Gnomo Parc es un parc 
temàtic amb jocs  a l’aire lliure i d’interior, amb pista americana, piscina de boles,  
sala de tallers, una mini granja amb animals de corral,... i tot aquest món de màgia  
i diversió es troba a Lloret de Mar. 
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1033  MUSEU DE LA XOCOLATA 
 
El Museu de la Xocolata de Barcelona és un equipament dinàmic al 
servei de l'ensenyament i ofereix un espai lúdic i didàctic. Ens permet 
fer un recorregut pels orígens de la xocolata, la seva arribada a Europa 
i la seva difusió com un element situat entre el mite i la realitat. 
 
ACTIVITATS 
El dolç món de la Xispeta de cacau: Es fa la visita al museu de la mà de 
la Xispeta de cacau, un follet vingut de Madagascar que ens endinsa en 
el món màgic de la xocolata, explicant d’on ve, com és i com era 
antigament. Tot això, a través de contes i jocs. 
 
Artistes de la xocolata: Amb una prèvia explicació de l’arbre del cacau, 
del procés de fabricació i dels ingredients de la xocolata, s’aprendran 
les tècniques bàsiques per manipular la xocolata de la manera més 
divertida i dolça! 

1034 MUSEU DE JOGUETS I AUTÒMATS  
 
Voleu veure més d'un miler de joguines en un mateix espai i viure i 
reviure més de mil emocions? Doncs una visita obligada és el Museu 
de Joguets i Autòmats de Verdú, a Lleida. 
 
Les joguines i els Autòmats estan repartits en quatre plantes i 
cadascuna de les plantes s'estructura en diferents àmbits: 
TERCERA I SEGONA PLANTA: Verdú: paisatges de la memòria joguines 
relacionades amb l’agricultura -especialment amb el conreu de la 
vinya-, i representacions molt diverses d’animals domèstics i de corral. 
Passió pel futbol objectes relacionats amb el futbol, teniu una mostra 
del conjunt de futbolins antics, jocs, pilotes i cartells dels grans mites 
de l’esport rei. 

Somnis de pedals Aplega tot tipus de vehicles de pedal; veureu un 

impressionant conjunt de bicicletes, tricicles, cotxes, tractorets, 
avions..., fins i tot una màquina de tren de pedals. 
Sobre rodes En aquest àmbit hi ha una important col·lecció de vehicles 
de joguina, especialment camionets, carros, tramvies, cotxes, vagons 
de tren... 
PRIMERA PLANTA: La Fira: deu dies de màgia. Aquells dies s’han 
mantingut en el record del col·leccionista i els podeu reviure en les 
joguines que representen els animals i les diverses atraccions de fira. 
Autòmats: fascinats pel moviment col·lecció d’autòmats, Bona part 
encara conserven el moviment original i recreen escenes costumistes  
i de caire poètic. 
PLANTA BAIXA: Sala d’actes i d’exposicions temporals 
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1045 PARC DE TORREBLANCA: 
 
El Parc de Torreblanca està situat en els termes municipals de Sant 
Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí. És un dels 
jardins més màgics del Baix Llobregat. 
 
El parc, que té una extensió total de 12 hectàrees, compta amb 
diferents àrees molt diferenciades a nivell paisatgístic, que es 
converteix en un espai perfecte per passar amb els nens tot un dia 
jugant i divertint-se, després d’una bona passejada, tot gaudint 
d’un ambient natural i descansat 
Durant la visita al parc podrem contemplar diversos animals que hi 
habiten, com ànecs i  oques, paons i lloros i, entre altres, també 
veurem tortugues al llac. 
Un bonic parc Natural on farem diferents  jocs de rol, gimcanes, 
esports, etc.  

 

1046 PARC FRANCESC MACIÀ 
 
El Parc Francesc Macià és un dels parcs més grans de la zona amb 
una extensió de més de 40.000 m2 i ofereix una gran varietat de 
possibilitats d’oci per passar un dia inoblidable. 
 
Al Parc de jocs de Malgrat de mar quedareu bocabadats de la mida 
de les escultures i de la quantitat de jocs que hi ha per a nens i 
nenes de 3 als 14 anys, i zones infantils específiques per a menors 
de 3 anys. 
 
En aquest espai hi trobem elements escultòrics, didàctics, botànics 
i paisatgístics. Espais per descansar i per fer un pícnic, zones per 
passejar, àrees on llegir contes, zones esportives...un parc temàtic 
d'on els nens i nenes no trobaran l'hora de marxar. 
 
Per jugar: jocs infantils per a totes les edats, jocs auditius, per 
manipular, per fer música, jocs d'aventura pels més atrevits, jocs 
d'equilibri,  una zona per fer skate, tirolines, tobogans...i a més a 
més farem diferents  jocs i activitats, de rol, gimcanes, esports, 
etc.  
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Full petició d’activitats 
NOM ESCOLA: 
NOM DE CONTACTE: 
TEL.CONTACTE: 
DATA: 
 

Nº CODI NOM ACTIVITAT QUANTITAT CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI 

JHT LLEURE 

 
Ja Ho Tens! Serveis de lleure 
c/Gregal ,49 –Vallirana - Barcelona 
Tel. i fax: 936834002 
info@jhtlleure.com                                                                                                                       
www.jhtlleure.com 


