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El Centre d’Interpretació del Patrimoni - Masia Molí de  
Can Batlle és un equipament d’interès històric i cultural  
que es compon d’una masia del s. XVII, on es poden  
visitar alguns dels elements originaris, com la cuina, la  
llar de foc, la pica, un cup de vi, la quadra, l’era, la bassa  
i el pati.

També s’hi pot visitar, en la part museïtzada, dos molins  
fariners: un de rodet horitzontal del s. XV i un altre, del  
S.XIX, mogut per una gran roda de calaixos de més de  
10 m de diàmetre, única a les comarques de Barcelona i  
de les poques que queden en el territori català. A través  
de la visita guiada, coneixerem quins són els elements  
principals dels molins fariners i el seu funcionament, com  
era l’ofici de moliner i quines eines feien servir. I també la  
importància del pa així com el procés d’obtenció del blat i  
la farina.

El Centre d’Interpretació del Patrimoni-Masia Molí de Can  
Batlle presenta elements i continguts que s’ enmarquen  
dins els àmbits de coneixement cientificotècnics,  
historicoculturals, de l’alimentació, del llenguatge i  
conceptes pròpis de la molineria.



• Afavorir la conservació, rehabilitació i  
coneixement del patrimoni cultural, etnològic i  
tecnicocientífic.

• Convertir el Centre d’Interpretació del  
Patrimoni-Masia Molí de Can Batlle en un  
espai permanent de formació en etnologia per  
a tota la ciutadania.

• Fomentar el respecte pel patrimoni natural i  
cultural.

• Col·laborar amb els centres educatius  
mitjançant la visita guiada al centre ,així com  
amb els recursos i instruments didàctics per  
al coneixement de l’entorn natural, social i  
tecnològic.

• Constituir una oferta estable de turisme
cultural.



La visita a la Masia Molí de Can Batlle reuneix els continguts més significatius relacionats amb l’ús  

de l’energia hidràulica en el funcionament dels molins i la tecnologia emprada en els seus  

mecanismes, així com la comprensió de les peculiaritats de l’ofici de Moliner, la producció de farina i  

les seves implicacions socials i econòmiques amb l’entorn.

Els continguts que es tracten en el nostre centre els podem dividir en dos àmbits temàtics que els  

adaptem als diferents cicles educatius:

Àmbit cientificotècnic

o Tecnologia molinar: Es descriuen els tipus de molins existents segons la modalitat d’energia emprada en el seu  
moviment (de sang, hidràulica, eòlica, elèctrica).

S’estudia l’evolució dels tipus de molins per moldre gra a través de les societats en el decurs de la  

història de la humanitat.S’analitzen els principals components tecnològics dels molins fariners.

Àmbit historicocultural

o La pagesia catalana, l’agricultura tradicional i les masies

Es fa un repàs del context històric en què van funcionar els molins fariners. Com vivia la pagesia  

catalana, costums, tradicions, feines al camp, estructura interna i externa de la masia, tipus de família  

que hi habitava, tipus d’economia, religió, política.

o L’ofici de Moliner

Mostra dels treballs més característics de l’ofici: el manteniment del mecanisme, el picat de les pedres,

la preparació del cereal, com es pesava i mesurava la farina. Principals eines que feia servir.

o El blat

Els cereals, el procés d’obtenció del blat i de la farina (la sembra, el segar i el batre). La importància del pa en  

la cultura mediterrània.



Dossiers  

pedagògics

Tallers

Visites guiades



Oferim visites guiades als Molins fariners  

de Can Batlle adaptades a les diferents  

edats.

• Primària

• Secundària

• Batxillerat

• Educació especial

Durada de la visita: 1 h

Màxim d’alumnes: 30 alumnes per visita

Inclou dossier: és opcional



Posem a l’abast del professorat dos dossiers per treballar  

els continguts que ofereix l’espai del Museu dels Molins  

Fariners de can Batlle.

Dossier de seguiment i treball pels alumnes:
La visita guiada disposa d’un dossier que inclou activitats de seguiment  

dels continguts de la visita. El dossier està pensat per dur-lo a terme  

durant la visita guiada i també prendre notes. D’aquesta maneraes pretén  

incrementar el grau d’atenció i motivació dels alumnes tot convidant-los a  

una observació mésdetallada de l’entorn.

Dossier de seguiment i treball - solucionari pels pofessors:
Disposem del mateix dossier de treball amb les solucions, pensat per  

continuar treballant-lo a classe a posteriori d’haver fet la visita guiada.  

D’aquesta manera permet buscar punts de connexió i fer una síntesi entre  

els continguts de la visita guiada i alguns dels continguts del curs.

Dossiers recomanats a alumnes de: cicle mitjà i cicle superior de primària i  

1r, 2n d’ESO



Oferim tallers per als diferents cicles. Els tallers es poden fer  

seguits d’una visita guiada a l’espai dels molins fariners de Can  

Batlle, o també es poden fer sense la visita guiadaprèvia.

Fem de forners? (Taller de pa)

L’aula al bosc (Taller de natura)

Taller de ceràmica

“Aprenem a mirar un quadre”



Fem de forners és un taller amb què es pretén que els  

alumnes es familiaritzin amb els ingredients amb els  

quals es fa el pa amb l’objectiu final que ells mateixos  

facin un petit panet que se’l podran emportar a casa,  

posar-lo al forn i després de tot el procés, menjar-se’l .

El taller inclou una petita explicació teòrica que  

introduirà als alumnes en el món del pa, elsseus  

orígens, la seva importància per a l’alimentació  

humana, els cereals …

Recomanat per a: primària

Durada del Taller: 1 h 30 m (inclou posteriors hàbitsd’higiene)

Màxim d’alumnes: 30 per grup

Inclou dossier informatiu: sí



L’aula al bosc consisteix a anar al bosc Fèlix Alzina i  

aprofundir en els diferents aspectes que configuren la  

muntanya de Vallirana. La transformació tant del bosc  

com del nostre entorn, la vegetació, flora, fauna…

Agafarem fulles de plantes i després les portarem a  

l’escola on treballarem un dossier d’activitats per  

conèixer i diferenciar els diferents tipus de fulles,  

donant pautes de com fer un herbari.

Recomanat per a: primària  

Durada del Taller: 1 h 30 m  

Màxim d’alumnes: 30 per grup

Inclou dossier: sí, adaptat a cada cicle (inicial, mitjà i superior)



Recomanat per a: primària i educacióespecial

Durada del Taller: 1 h 30 m (inclou posteriors hàbits d’higiene)

Màxim d’alumnes: 25 per grup

Inclou dossier: no

Els alumnes descobriran un món màgic de formes i  

colors a través del fang. Faran volar la imaginació creant  

la seva pròpia figura.



Farem un experiment: quin color representa per a tu  

un sentiment, sensació o coses que no ténen color.

Apartir d’una exposició de pintures aprendrem com  

mirar un quadre:

• Què ens pot explicar?

•Què cal que hi observem? Colors, composició,  

estructura, temàtica, etc.

Recomanat per a: primària

Durada del Taller: 1 h

Màxim d’alumnes: 30 per grup

Inclou dossier: no



activitat preus

* Visita guiada 2€

* Taller: Aprenem a mirar un quadre 2€

* Taller : Ceràmica

* Taller: Fem de forners? + 1 dossier informatiu

* Visita guiada + 1 dossier pedagògic

2.50 €

* Visita guiada + 1 dossier pedagògic i solucionari

* Taller: Fem de forners? + 1dossier pedagògic i solucionari

* Taller: l’aula al bosc + 1 dossier pedagògic i solucionari

3 €
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Centre d’Interpretació Masia Molí de Can Batlle

C/ del Molí, 2-4  

08759 Vallirana

Tel. 93 683 27 38

cultura@vallirana.cat
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