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Exposicio

Maquetes
de

Us oferim les nostres instal·lacions, 25.000m2 d'exposició 
de maquetes a escala 1.25 o 1.33, a vista d’ocell represen-
tant el mapa de Catalunya.

La diversió arriba quan les maquetes prenen vida, a través 
d'uns botons que faran sorprendre a tots i totes.

El valor afegit a aquesta visita és la perspectiva, una visió 
panoràmica, per exemple del massís de la muntanya de 
Montserrat. Així com poder observar, les obres més desta-
cades del romànic i el gòtic de Catalunya i l'obra completa 
d'Antoni Gaudí. 

Activitat vàlida 
per a tots 
els cicles

60 min aprox. 6,50

Visita lliure

€

per alumne/a

objectius:

GAUDIR D'UNA EXPERIèNCIA úNICA, EN 
PLENA NATURA DESCOBRINT EL TERRITORI. 

En un entorn segur, explora i 
diverteix-te aprenent.



Activitats
d'aventura

Inclou la entrada

a l’exposició 

de maquetes

Circuit Infantil Circuit Mitjà/Extrem
Activitat que es realitza amb arnès i 
linea de vida contínua amb monitor.

Les activitats estan dins d’un 
bosc respectant i cuidant la natura.

Activitat realitzada amb arnés i
supervisió dels monitors. 

Recomanat de 4 a 7anys. Recomanat a partir 8 anys.

45 min aprox.

10 13€ €
per alumne/a

per alumne/a

objectius de l'activitat :

cooperació i confiança entre els companys

treballar l'autoestima, contribuint a millorar 
la concentració i l'atenció

desenvolupar major coordinació psicomotriu 

desenvolupar la presa de decisions fa 
que s'agiliti el pensament

per alumne/a

Afegeix l'activitat 
escapa't a les 
comarques per

€
per alumne/a5€

90 min aprox.

Només vàlid per al circuit mitjà o extreme.



9 €

per alumne/a

Objectius que l'activitat fomenta:

diferenciar els transports públics/privats

Classificar els mitjans de transport

Identificar transports: aeri, terrestre, marítim.

Utilitzar la llengua per a crear coneixement

Pack

 transports
els

Activitat curricular

per cicle incial

60 min aprox. 
visita lliure exposició
i activitat transports

Es farà la visita al parc prestant atenció i fent 
èmfasi en les maquetes on es poden apreciar 
els diferents mitjans de transport. Hi trobarem 
les maquetes següents: el port, l’aeroport, les 
estacions de tren, les carreteres i autopistes 
(totes elles motoritzades), i una multitud de vies 
i trenets que corren entre de les diferents ma-
quetes del parc.

Inclou:

Visita lliure a la exposició
de maquetes

Visita al taller de maquetes
monitoritzat

La entrega de documentació
per avançat: �txa treball 
i guia del mestre

Dos viatges en tren 
panoràmic



A través d'un joc interactiu d'enigmes i pistes, 
viuran un gran REPTE... Construir un mapa 
gegant de Catalunya amb peces magnètiques.

Pack
escapa't

Comarques
a les 

Activitat curricular

per cicle mitjà

i superior

Finalitat d'aprenentatge de l'activitat:

Fomentar el treball en equip

Situar geogràficament les comarques catalanes

Memoritzar i aprendre mitjançant un joc

Generar coneixement entre tots

En la cerca del Follet de Catalunya en Miniatura 
recorreran les comarques resolent enigmes i 
pistes de manera grupal, fomentant així el tre-
ball en equip.

Visita lliure a la exposició
de maquetes

Activitat “Escapa’t a les
comarques. 

Passi de video: Com es 
realitza una maqueta

Inclou

9,50 €

per alumne/a

60 min aprox. 
visita lliure exposició

60 min aprox. 
activitat escapa’t 
a les comarques

10 min aprox. 

60 min aprox. 

60 min aprox. 



ACTIVITATS
ADDICIONALS

Viatge en tren  + Passi de video Visita al taller de maquetes
La millor forma de tenir 
una visió panoràmica de 
l'exposició de maquetes 
mitjançant un passeig amb 
tren. 10 min.

Passi de video: Com es rea-
litza una maqueta. 10 min.

Visita al taller on es realitzen les maquetes del parc. Desco-
brint de la mà d’un maquetista, tots els secrets de la realit-
zació d'una maqueta. La visita s'adapta per a cada cicle es-
colar, segons les necessitats del grup. 

20 min aprox. 30 min aprox.
1,50 €

per alumne/a
1,50 €

per alumne/a



preus 
especials

Tots els dilluns

excepte maig i juny
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CIRCUIT

CIRCUIT

12€

per alumne/a

9 €

per alumne/a

5,50 €

per alumne/a

INFANTIL

MITJÀ/EXTREM



INFORMACIO
ADDICIONAL Reserves

93 689 09 60

info@catalunyaenminiatura.com

www.catalunyaenminiatura.com
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Arribada i acolliment al parc
Esmozar a la zona pinic 

Portar esmozar i dinar, en cas de 
ser necessari. 

portar roba i calçat esportiu 
còmode. 

Portar gorra i crema solar 
depenent del temps. 

Inici de l'activitat concertada 

dinar a la zona pinic

fi del dia d'excursio

14
:00

15
:00


