
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 Miniatu-
ra 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. 

Documentació: fitxa treball 
i guia del mestre
Passi de video: Com es 
realitza una maqueta

Inclou

9,50€

per alumne/a

Recomanat per
cicle mitja i 
superior.

60 min aprox. 
visita lliure

60 min aprox. 
activitat



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.

Passi de video: Com es 
realitza una maqueta.

Visita al taller on es realitzen les maquetes del parc. Des-
cobrint de la má d’un maquetista, tots els secrets de la 
realització d'una maqueta, tocar els materials... La visita 
s'adapta per a cada cicle escolar, segons les necessitats 
del grup. 

20 min aprox. 30 min aprox.
1,50€

per alumne/a 1,50€

per alumne/a



preus 
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 dilluns
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CIRCUIT

CIRCUIT

11€
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 
i  comode. 

Portar gorra i crema solar 
depenent del temps. 

Inici de l'activitat concertada 

dinar a la zona pinic

fi del dia d'excursio
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