Informació i reserves
Tel. 973 402 045 · 973 400 265 · 902 104 932

info@castellsdelleida.com /
info@lasabina.cat

Totes les propostes van destinades a tots els cicles de les etapes d’infantil, primària,
secundària i batxillerat.
Todas las propuestas van destinadas a todos los ciclos de las etapas de infantil,
primaria, secundaria y bachillerato.

Amb el suport logístic i pedagògic de:
Direcció tècnica

www.castellsdelleida.com

www.lasabina.cat

Viatges Montiline-14, SL
Rutes temàtiques i allotjaments
c. Del Pi, 5 · 25737 Montsonís
Agència núm. 1434

Les sortides és confeccionen a mida juntament amb l’escola. Estan recomanades per a
nens d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Crèdits de Síntesis... i s’adeqüen a cada
edat a nivell de contingut i vocabulari.
Las salidas se confecciona a medida juntamente con la escuela. Están recomendadas
para niños de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Créditos de Síntesis y se adaptan
a cada edad a nivel de contenido y vocabulario.

Història entre castells

Historia entre castillos

Un guia els condueix per les dependències del Castell establint
diàlegs i aprofundint en el vocabulari, tot coneixent de primera
mà com s’hi vivia, com cuinaven i què menjaven, com rentaven
la roba, com es protegien del fred, ... i seran coneixedors de la
història dels Castells i de les terres que els envolten.

Un guía les conduce por las dependencias del castillo
estableciendo diálogos y profundizando
en el vocabulario,
conociendo de primera mano como se vivía, como cocinaban y
que comían, como lavaban la ropa, como se protegían del frío,… y
serán conocedores de la historia de los Castillos y de las tierras
que los envuelven.

RUTA CASTELLS DE LLEIDA: UN VIATGE AL PASSAT
Castell de Montsonis (La Noguera)
Castell de Montclar (Urgell)
Castell de Vicfred (La Segarra)
Castell de Florejacs (La Segarra)
INFORMA’T PER ALTRES CASTELLS!

RUTA CASTILLOS DE LLEIDA: UN VIAJE AL PASADO
Castillo de Montsonis (La Noguera)
Castillo de Montclar (Urgell)
Castillo de Vicfred (La Segarra)
Castillo de Florejacs (La Segarra)
INFORMATE PARA OTROS CASTILLOS!

Situació activitat/Situación actividad

ACTIVITAT A LA CARTA / ACTIVIDAD A LA CARTA
Podem pressupostar, sense compromís, aquesta activitat a la seva mida
(dia, hora,...).
Podemos presupostar, sin compromiso, esta actividad a su medida (día,
hora,...).

Informació i reserves /
Información y reservas:
Tel. 973 402 045 · 973 400 265 ·
902 104 932
info@castellsdelleida.com

Amb el suport logístic i pedagògic de:
Direcció tècnica

www.castellsdelleida.com

www.lasabina.cat

Viatges Montiline-14, SL
Rutes temàtiques i allotjaments
c. Del Pi, 5 · 25737 Montsonís
Agència núm. 1434

Ref. 0975

Història entre castells
L’experiència ens diu que la visita al castell els il·lusiona i els
emociona, fent de la mateixa una activitat molt amena i
participativa per part dels nens .
Un guia els condueix per les dependències del Castell establint
diàlegs i aprofundint en el vocabulari, tot coneixent de primera
mà com s’hi vivia, com cuinaven i què menjaven, com rentaven la
roba, com es protegien del fred, ... i seran coneixedors de la
història dels Castells i de les terres que els envolten.
Amb el Gran Clàssic, per completar el dia, podem oferir lloc per
dinar i/o combinar diferents activitats depenent de la temporada
de l'any, el número de persones...
OPCIONS:

Historia entre castillos
La experiencia nos dice que la visita al castillo los ilusiona y
emociona, haciendo de la misma, una actividad muy amena y
participativa por parte de los niños.
Un guía les conduce por las dependencias del castillo
estableciendo diálogos y profundizando
en el vocabulario,
conociendo de primera mano como se vivía, como cocinaban y
que comían, como lavaban la ropa, como se protegían del frío,… y
serán conocedores de la historia de los Castillos y de las tierras
que los envuelven.
Con el Gran Clásico, para completar el día, podemos ofrecer un
espacio donde comer (con servicios) y/o combinar diferentes
actividades dependiendo de la temporada del año, el número de
personas…

1. Visita guiada a un o varis Castells de la Ruta.
2. Visita guiada a un Castell i reserva d’espai on dinar amb
serveis.
3. Visita guiada a un Castell i activitat cultural.
4. Visita guiada a un Castell, activitat cultural i reserva d’espai
on dinar amb serveis.
Possibles activitats a combinar:
1. Món de l’Oli: visita d’un molí d’oli des d'on es pot veure tot el
procés d’elaboració del mateix.
2. Torrons d’Agramunt: visita d’una fàbrica de torrons
tradicional finalitzant amb un tast d’aquests.
3. Secrets d’un Monestir: visita al Santuari de Salgar, emplaçat
en un paratge sorprenent.

OPCIONES:
1. Visita guiada a uno o varios Castillos de la Ruta.
2. Visita guiada a un Castillo y reserva un espacio donde
comer (con servicios).
3. Visita guiada a un Castillo y actividad cultural.
4. Visita guiada a un Castillo, actividad cultural y reserva de
un espacio donde comer (con servicios).
Posibles actividades a combinar:
1. Mundo del aceite: visita de un molino de aceite des de donde
se puede ver todo el proceso de elaboración del mismo.
2. Turrones de Agramunt: visita de una fábrica de turrones
tradicionales finalizando con una cata.
3. Secretos de un Monasterio: visita al Santuario de Salgar,
ACTIVITAT A LA CARTA / ACTIVIDAD A LA CARTA
Podem pressupostar, sense compromís, aquesta activitat a la seva mida (dia, hora,...).

Situació activitat/Situación actividad

Podemos presupostar, sin compromiso, esta actividad a su medida (día, hora,...).

Informació i reserves / Información y reservas:
Tel. 973 402 045 · 973 400 265 · 902 104 932
info@castellsdelleida.com
Amb el suport logístic i pedagògic de:
Direcció tècnica

www.castellsdelleida.com

www.lasabina.cat

Viatges Montiline-14, SL
Rutes temàtiques i allotjaments
c. Del Pi, 5 · 25737 Montsonís
Agència núm. 1434

Ref. 1025

La història parla en anglès
L’experiència ens diu que la visita al castell els il·lusiona i els
emociona, fent de la mateixa una activitat molt amena i
participativa per part dels nens ... i si la féssim en anglès?!
Els nens i nenes, fan la visita guiada de la mà d’un guia expert
en anglès. Els condueix per les dependències del Castell
establint diàlegs i aprofundint en el vocabulari, tot coneixent de
primera mà com s’hi vivia, com cuinaven i què menjaven, com
rentaven la roba, com es protegien del fred, ... i seran
coneixedors de la història dels Castells i de les terres que els
envolten.
Un cop acabada la visita es traslladaran a l’espai on podran dinar
i refer forces per seguir amb la jornada; hi podran anar a peu o
en autocar (15min.).

¡La historia habla en inglés!
La experiencia nos dice que la visita al castillo los ilusiona y
emociona, haciendo de la misma, una actividad muy amena y
participativa por parte de los niños... ¿Y si la hiciéramos en inglés?
Los niños y las niñas, hacen la visita guiada de la mano de un guía
experto en inglés. Los conduce pro las dependencias del castillo
estableciendo diálogos y profundizando
en el vocabulario,
conociendo de primera mano como se vivía, como cocinaban y que
comían, como lavaban la ropa, como se protegían del frío,… y
serán conocedores de la historia de los Castillos y de las tierras
que los envuelven.
Una vez terminada la visita se trasladarán al espacio dónde podrán
comer y recuperar fuerzas para seguir con la jornada; podrán
llegar a pié o en autocar (15min.).

A continuació es prepararan per una activitat ben engrescadora i
interessant, això sí en anglès, per seguir ampliant els
coneixements tot practicant. Sortiran en direcció al paratge de
Salgar (a peu o en autocar), on trobaran el bonic Santuari que
antigament s’hi arribava des del Castell per un passadís secret i
on podran observar i conèixer les coves engorjades a la
muntanya i la història que amaguen.
OPCIONS:
A. Visita un Castell en anglès.
• Visita guiada en anglès al Castell escollit.
B. Jornada medieval en anglès.
• Visita guiada en anglès al Castell escollit.
• Reserva d’espai on dinar amb serveis.

A continuación se preparan para una actividad divertida e
interesante, eso sí, en inglés, para seguir ampliando los
conocimientos practicando. Saldrán en dirección al paraje de
Salgar (a pié o bien en autocar), donde encontrarán el bonito
Santuario al que antiguamente se llegaba des del castillo por un
pasadizo secreto y donde podrán observar y conocer las cuevas
ocultas en la montaña y la historia que esconden.
OPCIONES:
A. Visita a un Castillo en inglés.
• Visita guiada en inglés al Castillo escogido.
B. Jornada medieval en inglés.
• Visita guiada en inglés al Castillo escogido.
• Reserva del espacio donde comer, con servicios.
• Excursión guiada en inglés al paraje de Salgar

Situació activitat/Situación actividad

ACTIVITAT A LA CARTA / ACTIVIDAD A LA CARTA
Podem pressupostar, sense compromís, aquesta activitat a la seva mida (dia, hora,...).
Podemos presupuestar, sin compromiso, esta actividad a su medida (día, hora,...).

Informació i reserves / Información y reservas:
Tel. 973 402 045 · 973 400 265 · 902 104 932
info@castellsdelleida.com
Amb el suport logístic i pedagògic de:
Direcció tècnica

www.castellsdelleida.com

www.lasabina.cat

Viatges Montiline-14, SL
Rutes temàtiques i allotjaments
c. Del Pi, 5 · 25737 Montsonís
Agència núm. 1434

Ref. 1038

Observació del cel al llarg del temps
Començarem l'activitat visitant un castell a escollir segons la
ruta, i on els nens sentiran que els somnis es fan realitat!. Els
nens saben de castells, guerrers, soldats, reis, princeses, dracs …
els llibres els expliquen moltes històries i llegendes, però
coneixen que els castells existeixen de debò?. Aquesta visita
guiada els farà coneixedors de com és realment un castell, com
s’hi vivia, quines armes tenien per defensar-se, com cuinaven i
què menjaven, com rentaven la roba, com es protegien del fred,
… i com miraven el cel buscant senyals!.
Una vegada acabada la visita es traslladaran cap al Centre
d'Observació de l'Univers situat al municipi d'Àger.

Observación del cielo a lo largo del tiempo
Empezaremos la actividad visitante un castillo a escoger según la
ruta, y donde los niños sentirán que los sueños se hacen realidad!.
Los niños saben de castillos, guerreros, soldados, reyes, princesas,
dragones ... los libros les cuentan muchas historias y leyendas,
pero ¿conocen que los castillos existen de verdad?. Esta visita
guiada les hará conocedores de cómo es realmente un castillo,
como se vivía, qué armas tenían para defenderse, como cocinaban
y que comían, como lavaban la ropa, como se protegían del frío, ...
y como miraban el cielo buscando señales!.

Al Centre d'Observació de l'Univers (COU) ens acostarem a
l'apassionant món de la ciència i al descobriment de l'entorn del
Montsec. Aprofitant les característiques d'un lloc únic en qualitat
de cel per a l'observació de l'Univers integrat en un medi que
permet conèixer l'evolució de la Terra a partir de la geologia de la
serra.
L’ACTIVITAT INCLOU:
• Visita guiada al castell escollit
• Visita guiada al COU

Una vez terminada la visita se trasladarán hacia el Centro de
Observación del Universo situado en el municipio de Àger.
En el Centre d'Observació de l'Univers (COU) nos acercaremos al
apasionante mundo de la ciencia y al descubrimiento del entorno
del Montsec. Aprovechando las características de un lugar único en
calidad de cielo para la observación del Universo integrado en un
medio que permite conocer la evolución de la Tierra a partir de la
geología de la sierra.
LA ACTIVIDAD INCLUYE:
• Visita guiada al Castillo escogido
• Visita guiada al COU

ACTIVITAT A LA CARTA / ACTIVIDAD A LA CARTA

Situació activitat/Situación actividad

Podem pressupostar, sense compromís, aquesta activitat a la seva mida (dia, hora,...).
Podemos presupuestar, sin compromiso, esta actividad a su medida (día, hora,...).

Informació i reserves / Información y reservas:
Tel. 973 402 045 · 973 400 265 · 902 104 932
info@castellsdelleida.com
Amb el suport logístic i pedagògic de:
Direcció tècnica

www.castellsdelleida.com

www.lasabina.cat

Viatges Montiline-14, SL
Rutes temàtiques i allotjaments
c. Del Pi, 5 · 25737 Montsonís
Agència núm. 1434

Ref. 1036

L’evolució de l’aigua fins als nostres dies.
Aquesta activitat combina la visita a l’Espai Cultural dels Canals
d’Urgell a Mollerussa amb la visita guiada al castell de Montclar
amb la finalitat de treballar la importància de l’aigua per al
desenvolupament humà.
L’Espai Cultural dels Canals d’Urgell és un centre
d’interpretació del territori, que explica d’una manera
entretinguda i amena, com des del segle XIV va ser una fita el
poder trasbalsar aigua per a transformar una terra estèril en el
graner de Catalunya.
Amb la visita guiada al Castell de Montclar, declarat Monument
Històric Nacional, es continuarà coneixent l'aventura que fou la
construcció del Canal d'Urgell, i en concret en aquesta zona: el
Túnel de Montclar, el més llarg del món de la seva època (es
coneix com una de les obres d’enginyeria més importants
d'Europa per la seva llargària -5km. sota terra-, envergadura i
per l’esforç humà que representà quan es construïa - 6.000
persones empleades!.

La evolución del agua hasta nuestros días.
Esta actividad la visita al Espacio Cultural de los Canales de Urgell
en Mollerussa con la visita guiada al castillo de Montclar con al
finalidad de trabajar la importancia del agua para el desarrollo
humano.
El Espacio Cultural de los Canales de Urgell es un centro de
interpretación del territorio, que explica de una manera
entretenida y amena, como desde el siglo XIV fue un hito el poder
trasbasar agua para transformar una tierra estéril en el granero de
Cataluña.

Amb aquesta activitat volem que els nens entenguin que per tenir
aigua només obrint una aixeta hi ha hagut molt esforç humà al
darrera i que és important el respecte i la cura a l’hora de no
malbaratar-la.
L’ACTIVITAT INCLOU:

Visita Espai Cultural dels Canals d’Urgell



Visita guiada al Castell de Montclar

Con la visita guiada al Castillo de Montclar, declarado
Monumento Histórico Nacional, se continuará conociendo la
aventura que fue la construcción del Canal de Urgell, y en concreto
en esta zona: el Túnel de Montclar, el más largo del mundo de su
época (se conoce como una de las obras de ingeniería más
importantes de Europa por su longitud-5km. bajo tierra-,
envergadura y por el esfuerzo humano que representó cuando se
construía - 6.000 personas empleadas!.
Con esta actividad queremos que los niños entiendan que para
tener agua sólo abriendo un grifo, ha habido mucho esfuerzo
humano detrás, y que es importante el respeto y el cuidado a la
hora de no malgastarla.
LA ACTIVIDAD INCLUYE:
• Visita Espacio Cultural de los Canales de Urgell
• Visita guiada en el castillo de Montclar

Situació activitat/Situación actividad

ACTIVITAT A LA CARTA / ACTIVIDAD A LA CARTA
Podem pressupostar, sense compromís, aquesta activitat a la seva mida (dia, hora,...).
Podemos presupuestar, sin compromiso, esta actividad a su medida (día, hora,...).

Informació i reserves / Información y reservas:
Tel. 973 402 045 · 973 400 265 · 902 104 932
info@castellsdelleida.com
Amb el suport logístic i pedagògic de:
Direcció tècnica

www.castellsdelleida.com

www.lasabina.cat

Viatges Montiline-14, SL
Rutes temàtiques i allotjaments
c. Del Pi, 5 · 25737 Montsonís

Ref. 4784

Personatges, foc, història... viu-la!

!Personajes, fuego, historia.... Vívela!
El castell de Montsonis ens ofereix la possibilitat de viure una visita
molt especial, pensada exclusivament per escolars, i adaptada a totes
les edats.
8 personatges amb les seves històries i fent un recorregut per les
dependències del Castell, ens endinsaran en l'època medieval de
forma lúdica i amena.
Demaneu "audiència" per visitar als senyors del Castell; recordeu de
portar un present; agafeu els carros i els cavalls i veniu a visitar-nos
per explicar el que esdevé a les vostres terres, mentre compartiu amb
nosaltres el dia a dia al Castell.
ALTRES OPCIONS:
- Espai amb serveis on dinar (entrepà dut pels nens)
- Visita guiada al monestir i coves de Salgar

El castillo de Montsonis nos ofrece la posibilidad de vivir una visita muy
especial, pensada exclusivamente para escolares, y adaptada a todas las
edades.
8 personajes con sus historias y haciendo un recorrido por las
dependencias del Castillo, nos adentrarán en la época medieval de forma
lúdica y amena.

- Altres activitats / visites culturals
DURADA DE LA VISITA:
De 2 a 3 hores (pot variar en funció del nombre d'alumnes i de
les necessitats de cada grup)
PERFIL: Recomanat per a totes les edats

Solicite "audiencia" para visitar a los señores del Castillo; recuerde llevar
un presente; tome los carros y los caballos y venga a visitarnos para
explicar lo que acontece en sus tierras, mientras comparte con nosotros
el día a día en el Castillo.
OTRAS OPCIONES:
- Espacio con servicios donde comer (bocadillo llevado los niños)
- Visita guiada al monasterio y cuevas de Salgar
- Otras actividades / visitas culturales
DURACIÓN DE LA VISITA:
De 2 a 3 horas (puede variar en función del número de alumnos)
PERFIL: Recomendado para todas las edades

Situació activitat/Situación actividad

ACTIVITAT A LA CARTA / ACTIVIDAD A LA CARTA
Podem pressupostar, sense compromís, aquesta activitat a la seva mida (dia, hora,...).
Podemos presupostar, sin compromiso, esta actividad a su medida (día, hora,...).

Informació i reserves / Información y reservas:
Tel. 973 402 045 · 973 400 265 · 902 104 932
info@castellsdelleida.com
Amb el suport logístic i pedagògic de:
Direcció tècnica

www.castellsdelleida.com

www.lasabina.cat

Viatges Montiline-14, SL
Rutes temàtiques i allotjaments
c. Del Pi, 5 · 25737 Montsonís
Agència núm. 1434

VISITES GUIADES ALS CASTELLS

DURADA

PREU (+30pax)

MONTSONÍS, MONTCLAR, FLOREJACS VICFRED

1 hora

2,50€ / nen

VIATGE AL PASSAT

DURADA

PREU (+30pax)

VARIES OPCIONS

1 matí

CONSULTAR SEGONS OPCIÓ

VIATGE AL PASSAT EN ANGLÈS

DURADA

PREU (+30pax)

VISITA AL CASTELL

1 hora

3,40 €/ nen

JORNADA EN ANGLÈS

1 dia

6 € / nen

ASTRONOMIA ENTRE CASTELLS

DURADA

PREU (+30pax)

VISITA CASTELL I CENTRE D’OBSERVACIÓ

1 matí

9,00€ / nen

L’EVOLUCIÓ DE L’AIGUA

DURADA

PREU (+30pax)

VISITA AL MUSEU DE L’AIGUA I CASTELL DE

1 matí

6,20 € / nen

VISITA TEATRALITZADA

DURADA

PREU (+30pax)

VISITA TEATRALITZADA AL CASTELL DE
MONTSONIS

2 hores

8 € / nen

CONSULTA’NS TAMBÉ SI NECESSTES:

ALLOTJAMENT

ACTIVITATS A LA CARTA / ACTIVIDADES A LA CARTA
Podem pressupostar, sense compromís, aquestes i altres activitat a la seva mida (dia,
hora,...).
Podemos presupuestar, sin compromiso, estas y otras actividades a su medida (día,
hora,...).

TRANSPORT

Informació i reserves / Información y
reservas:
Tel. 973 402 045 · 973 400 265 · 902 104 932
info@castellsdelleida.com

Amb el suport logístic i pedagògic de:
Direcció tècnica

www.castellsdelleida.com

www.lasabina.cat

Viatges Montiline-14, SL
Rutes temàtiques i allotjaments
c. Del Pi, 5 · 25737 Montsonís
Agència núm. 1434

Les sortides és confeccionen a mida juntament amb l’escola. Estan recomanades per
a nens d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Crèdits de Síntesis... i s’adeqüen a
cada edat a nivell de contingut i vocabulari.
Las salidas se confecciona a medida juntamente con la escuela. Están recomendadas
para niños de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Créditos de Síntesis y se
adaptan a cada edad a nivel de contenido y vocabulario.

Amb el suport logístic i pedagògic de:

Direcció tècnica
Viatges Montiline-14, SL
Rutes temàtiques i allotjaments
c. Del Pi, 5 · 25737 Montsonís
Agència núm 1434

www.castellsdelleida.com

www.lasabina.cat

Ref. 0037

A foc lent
Els nens saben de castells, guerrers, soldats, reis, princeses,
dracs … els contes els narren moltes històries i llegendes, però
ben pocs coneixen com és realment un castell, com s’hi vivia,
com cuinaven i què menjaven, com rentaven la roba, com es
protegien del fred, …amb la visita al castell el seu món deixarà de
ser imaginari i en seran coneixedors de primera mà.
Els objectius del taller consisteixen en l’exposició dels hàbits
alimentaris i els mètodes de cuinar de la nostra terra durant
l'Edat Mitjana. Durant els anys 500 a 1300 la dieta i el cuinar va
canviar a Europa de forma tan important que aquestes mudances
van fonamentar la moderna cuina europea

A fuego lento
Los niños saben de castillos, guerreros, soldados, reyes,
princesas, dragones ... los cuentos los narran muchas historias y
leyendas, pero muy pocos conocen cómo es realmente un
castillo, como se vivía, como cocinaban y qué comían, cómo
lavaban la ropa, como se protegían del frío, ... con la visita al
castillo su mundo dejará de ser imaginario y serán conocedores
de primera mano.
Los objetivos del taller consisten en la exposición de los hábitos
alimentarios y los métodos de cocinar de nuestra tierra durante
la Edad Media. Durante los años 500 a 1300 la dieta y el cocinar
cambió a Europa de forma tan importante que estas mudanzas
fundamentaron la moderna cocina europea

Els temes principals que tractarem són:
- Distingir un abans i un després de la conquesta del "Nou Món"
pel que fa a productes alimentaris.
- Importació i exportació. L’ús de moneda i l'intercanvi de
productes.
- Diferenciació social en els hàbits alimentaris.
- Tècniques de conservació d’aliments.
- Influencia de l’església catòlica en la adquisició de
coneixements i hàbits alimentaris.
- Normes i usos socials al voltant de la taula. Presentació dels
plats i menús.
L’ACTIVITAT INCLOU:
•
•
•
•

Visita guiada al castell
Taller Cuina medieval
Dossier de treball
Reserva d’un espai on dinar (entrepà dut pels nens)

Los temas principales que trataremos son :
- Distinguir un antes y un después de la conquista del "Nuevo
Mundo" en cuanto a productos alimenticios.
- Importación y exportación. El uso de moneda y el intercambio
de productos.
- Diferenciación social en los hábitos alimentarios.
- Técnicas de conservación de alimentos.
- Influencia de la iglesia católica en la adquisición de
conocimientos y hábitos alimentarios.
- Normas y usos sociales alrededor de la mesa. Presentación de
los platos y menús.
LA ACTIVIDAD INCLUYE:
• Visita guiada al castillo
• Taller Cocina medieval
• Dossier de trabajo
• Reserva de un espacio dónde comer

Situació activitat/Situación actividad

ACTIVITAT A LA CARTA / ACTIVIDAD A LA CARTA
Podem pressupostar, sense compromís, aquesta activitat a la seva mida (dia, hora,...).
Podemos presupuestar, sin compromiso, esta actividad a su medida (día, hora,...).

Informació i reserves / Información y reservas:
Tel. 973 402 045 · 973 400 265 · 902 104 932
info@castellsdelleida.com
Amb el suport logístic i pedagògic de:

Direcció tècnica
Viatges Montiline-14, SL
Rutes temàtiques i allotjaments
c. Del Pi, 5 · 25737 Montsonís
Agència núm 1434

www.castellsdelleida.com

www.lasabina.cat

Ref. 0034

Teixits i colors.

Tejidos y colores.
Los niños saben de castillos, guerreros, soldados, reyes,
princesas, dragones ... los cuentos los narran muchas historias y
leyendas, pero muy pocos conocen cómo es realmente un
castillo, como se vivía, qué armas tenían para defenderse, como
cocinaban y qué comían, cómo lavaban la ropa, como se
protegían del frío, ... con la visita al castillo su mundo dejará de
ser imaginario y serán conocedores de primera mano.
Los objetivos del taller incluyen:
- El estudio y evolución desde la Edad Media hasta nuestros días
a través del vestuario: haremos de detectives y descubriremos
como la historia y los acontecimientos se reflejan en la
indumentaria
- Conoceremos los gustos de los nobles Y el impulso en el
comercio y las relaciones internacionales que provocan la
búsqueda de nuevos tejidos y técnicas de teñido en otras
culturas.
- Conoceremos también como el vestuario se adapta al medio ya
las innovaciones sociales.
- Sabremos de los usos y costumbres de la época mediante la
descripción detallada de cada pieza del vestuario, desde el
sombrero hasta la bolsa limosnera, pasando por los sombreros y
las abarcas ...
Confeccionaremos una pieza del vestuario y una desfile con
modelos medievales protagonizada por los mismos participantes
en el taller.

Els nens saben de castells, guerrers, soldats, reis, princeses,
dracs … els contes els narren moltes històries i llegendes, però
ben pocs coneixen com és realment un castell, com s’hi vivia,
quines armes tenien per defensar-se, com cuinaven i què
menjaven, com rentaven la roba, com es protegien del fred, …
amb la visita al castell el seu món deixarà de ser imaginari i en
seran coneixedors de primera mà.
Els objectius del taller inclouen:
- L’estudi i evolució des de l'Edat Mitja fins als nostres dies a
través del vestuari: farem de detectius i descobrirem com
l’història i els esdeveniments es reflecteixen en la indumentària
- Coneixerem els gustos dels nobles de la cort i l'impuls en el
comerç i les relacions internacionals que provoquen la recerca de
nous teixits i tècniques de tenyit en altres cultures.
- Coneixerem també com el vestuari s’adapta al medi i a les
innovacions socials.
- Sabrem dels usos i costums de l’època per mitjà de la
descripció detallada de cada peça del vestuari, des del barret fins
a la bossa almoinera, passant pels capells i les avarques ...
Confeccionarem una peça del vestuari i una desfilada amb
models medievals protagonitzada pels mateixos participants en el
taller.

L’ACTIVITAT INCLOU:
• Visita guiada al castell de Montsonis
• Taller Indumentària medieval
• Dossier de treball
• Reserva d’un espai on dinar (entrepà dut pels nens)
• S’enduen a casa una peça cosida per ells mateixos.

LA ACTIVIDAD INCLUYE:
• Visita guiada al castillo
• Taller Indumentaria medieval
• Dossier de trabajo
• Reserva de un espacio dónde comer

Situació activitat/Situación actividad

ACTIVITAT A LA CARTA / ACTIVIDAD A LA CARTA
Podem pressupostar, sense compromís, aquesta activitat a la seva mida (dia, hora,...).
Podemos presupuestar, sin compromiso, esta actividad a su medida (día, hora,...).

Informació i reserves / Información y reservas:
Tel. 973 402 045 · 973 400 265 · 902 104 932
info@castellsdelleida.com
Amb el suport logístic i pedagògic de:

www.castellsdelleida.com

Direcció tècnica

www.lasabina.cat

Viatges Montiline-14, SL
Rutes temàtiques i allotjaments
c. Del Pi, 5 · 25737 Montsonís
Agència núm 1434

Ref. 0930

Coneix la vida de l’època medieval!
Aquest taller està pensat per a fer un estudi detallat de la
estructura de la societat feudal utilitzant els castells com a
marc. El tema específic escollit es desenvolupa mitjançant una
introducció teòrica; treball en grup i posada en pràctica dels
coneixements assolits.
El taller del "Món Medieval" es desenvolupa
per les
dependencies del Castell escollit de la mà d’un
guia
especialitzat que adapta les explicacions segons el perfil del
grup. Allà els alumnes adquireixen coneixements bàsics sobre
la seva història i el seu entorn. El recorregut per les seves sales
facilitarà la tasca d’introduir-los en els elements d’estudi
del món medieval.
L’estructura feudal i les seves repercussions en les diferents
classes socials (el Senyor Feudal, els Cavallers, la Cort Reial,
els vassalls, la labor de l’església,...)

¡Conoce la vida de la época medieval!
Este taller está pensado para hacer un estudio detallado de la
estructura de la sociedad feudal utilizando los castillos como
marco. El tema específico escogido se desarrolla mediante una
introducción teórica; trabajo en grupo y puesta en práctica de
los conocimientos logrados.
El taller del "Mundo Medieval" se desarrolla por las dependencias
del Castillo escogido de la mano de un guía especializado que
adapta las explicaciones según el perfil del grupo. Allá los
alumnos adquieren conocimientos básicos sobre su historia y su
entorno. El recorrido por sus salas facilitará la tarea de
introducirlos en los elementos de estudio del mundo medieval.

•
•
•
•

El naixement dels oficis. Creació dels gremis.
Usos i costums de la vida quotidiana.
El pelegrinatge.
La convivència amb el món àrab i les seves repercussions.

L’activitat inclou:
• Visita guiada al castell
• Taller el Món Medieval
• Dossier de treball

La estructura feudal y sus repercusiones en las diferentes clases
sociales (el Señor Feudal, los Caballeros, la Corte Real, los
vasallos, la labor de la iglesia,...)
•
•
•
•

Usos y costumbres de la vida cotidiana.
El nacimiento de los oficios. Creación de los gremios.
El peregrinaje.
La convivencia con el mundo árabe y sus repercusiones.

La actividad incluye:
•
•
•
•

Visita guiada al castillo
Taller el Mundo Medieval
Dossier de trabajo
Reserva de un espacio dónde comer

Situació activitat/Situación actividad

ACTIVITAT A LA CARTA / ACTIVIDAD A LA CARTA
Podem pressupostar, sense compromís, aquesta activitat a la seva mida (dia, hora,...).
Podemos presupuestar, sin compromiso, esta actividad a su medida (día, hora,...).

Informació i reserves / Información y reservas:
Tel. 973 402 045 · 973 400 265 · 902 104 932
info@castellsdelleida.com
Amb el suport logístic i pedagògic de:

Direcció tècnica
Viatges Montiline-14, SL
Rutes temàtiques i allotjaments
c. Del Pi, 5 · 25737 Montsonís
Agència núm 1434

www.castellsdelleida.com

www.lasabina.cat

Ref. 0969

Aprendre amb la música i la dansa
Els nens saben de castells, guerrers, soldats, reis, princeses,
dracs … els contes els narren moltes històries i llegendes, però
ben pocs coneixen com és realment un castell, com s’hi vivia,
quines armes tenien per defensar-se, com cuinaven i què
menjaven, com rentaven la roba, com es protegien del fred, …
amb la visita al castell el seu món deixarà de ser imaginari i en
seran coneixedors de primera mà.

Un cop coneguda la part teòrica del castell, s’aprofundeix en el
coneixement de “El Món dels Trobadors”. Es tracta d’introduir
conceptes com: el trobador i el joglar, la poesia, les rondalles i
llegendes, el món dels instruments de corda i de vent
medievals, la tradició oral, danses i passos medievals, ...

Aprender con la música y la danza
Los

niños

saben

de castillos,

guerreros,

Acabarem ballant i fent una representació amb música en

soldados, reyes,

princesas, dragones… los cuentos les narran muchas historias y
leyendas, pero bien pocos conocen como es realmente un
castillo, como se vivía, qué armas tenían por defenderse, como
cocinaban, qué comían, como lavaban la ropa, como se
protegían del frío, …con la visita al castillo su mundo dejará de

directe amb els nostres trobadors!
L’ACTIVITAT INCLOU:
• Visita guiada al castell
• Balls i danses amb els trobadors en directe
• Dossier de treball
• Espai on dinar amb serveis

ser imaginario y serán conocedores de primera mano.
Una vez conocida la parte teórica del castillo, se profundiza en el
conocimiento del “Mundo de los Trovadores”. Se trata de
introducir conceptos cómo: el trovador y el juglar, la poesía, las
fábulas y leyendas, el mundo de los instrumentos de cuerda y de
viento medievales, la tradición oral, danzas y pasos medievales,
... Terminaremos bailando y haciendo una representación con
música en directo con nuestros trovadores!
LA ACTIVIDAD INCLUYE:
• Visita guiada al castillo
• Bailes y danzas con los trovadores en directo
• Dossier de trabajo
• Espacio donde comer con servicios

ACTIVITAT A LA CARTA / ACTIVIDAD A LA CARTA

Situació activitat/Situación actividad

Podem pressupostar, sense compromís, aquesta activitat a la seva mida (dia, hora,...).
Podemos presupuestar, sin compromiso, esta actividad a su medida (día, hora,...).

Informació i reserves / Información y reservas:
Tel. 973 402 045 · 973 400 265 · 902 104 932
info@castellsdelleida.com

Amb el suport logístic i pedagògic de:

Direcció tècnica
Viatges Montiline-14, SL
Rutes temàtiques i allotjaments
c. Del Pi, 5 · 25737 Montsonís
Agència núm 1434

www.castellsdelleida.com

www.lasabina.cat

Ref. 4793

EL TALLER CONSISTEIX EN TRES PARTS::
1 - Breu introducció a l'edat mitjana i sobretot de la figura del
bufó
2 - Breu introducció dels diferents jocs de circ construïts amb
materials de reciclatge.
3 - Part pràctica en la qual els alumnes intervenen en alguns
exercicis teatrals relacionats amb el món dels bufons i després
tenen temps lliure per utilitzar els diferents elements de circ.
Tot això es realitzarà al castell de Montsonis, ambientat amb
música de circ i medieval.
OBJECTIUS BÀSICS:
1 - Tenir una noció bàsica de l'Edat mitjana i sobretot de la figura
del bufó.
2 - Conèixer els diferents implements de circ utilitzats en l'edat
mitjana i les seves tècniques.
3 - Millorar la nostra coordinació i control motor.
4 - Ser conscients de la importància del reciclatge en la societat
actual.
5 - Aprofitar els materials o objectes que la societat de consum
ha descartat. Per considerar inútils, és a dir, donar-li un nou valor
al descartat per tal que pugui ser reutilitzat en la fabricació o
preparació de nous productes, en aquest cas a implements de
malabars.
6 - Despertar l'esperit crític davant del consum desmesurat.

EL TALLER CONSISTE EN TRES PARTES:
1 - Breve introducción a la Edad Media y sobre todo de la figura
del bufón
2 - Breve introducción de los diferentes juegos de circo
construidos con materiales de reciclaje.
3 - Parte práctica en la que los alumnos intervienen en algunos
ejercicios teatrales relacionados con el mundo de los bufones y
después tienen tiempo libre para utilizar los diferentes
elementos de circo.
Todo esto se realizará en el castillo de Montsonís, ambientado
con música de circo y medieval.
OBJETIVOS BÁSICOS:
1 - Tener una noción básica de la Edad Media y sobre todo de la
figura del bufón.
2 - Conocer los diferentes implementos de circo utilizados en la
Edad Media y sus técnicas.
3 - Mejorar nuestra coordinación y control motor.
4 - Ser conscientes de la importancia del reciclaje en la sociedad
actual.
5 - Aprovechar los materiales u objetos que la sociedad de
consumo ha descartado. Por considerar inútiles, es decir, darle
un nuevo valor al descartado para que pueda ser reutilizado en
la fabricación o preparación de nuevos productos, en este caso a
implementos de malabares.
6 - Despertar el espíritu crítico frente al consumo desmesurado.

INCLOU:

Realització del taller de circ a una de les sales del castell
de Montsonis. Durada aproximada 3 -3.5 h

Visita guiada al castell de Montsonis



Si es desitja es pot lliurar un petit dossier amb l'explicació

INCLUYE:

Realización del taller de circo en una de las salas del
castillo de Montsonís. Duración aproximada 3 -3.5 h

Visita guiada al castillo de Montsonís

Si se desea se puede entregar un pequeño dossier con la

Situació activitat/Situación actividad

ACTIVITAT A LA CARTA / ACTIVIDAD A LA CARTA
Podem pressupostar, sense compromís, aquesta activitat a la seva mida (dia, hora,...).
Podemos presupuestar, sin compromiso, esta actividad a su medida (día, hora,...).

Informació i reserves / Información y reservas:
Tel. 973 402 045 · 973 400 265 · 902 104 932
info@castellsdelleida.com
Amb el suport logístic i pedagògic de:

Direcció tècnica
Viatges Montiline-14, SL
Rutes temàtiques i allotjaments
c. Del Pi, 5 · 25737 Montsonís
Agència núm 1434

www.castellsdelleida.com

www.lasabina.cat

JORNADES MEDIEVALS

DURADA

PREU (+30pax)

CUINA MEDIEVAL

1 matí

11,00 € / nen

INDUMENTARIA MEDIEVAL

1 matí

10,50 € / nen

BALLEM I DANSEM AMB ELS TROBADORS

1 matí

14 € / nen

EL MÓN MEDIEVAL

1 matí

8,00 € / nen

MALABARS AL CASTELL DE MONTSONIS

1 matí

15 € / nen

CONSULTAR PREUS PER A GRUPS MÉS GRAN

CONSULTA’NS TAMBÉ SI NECESSITES:
ALLOTJAMENT

TRANSPORT

ACTIVITATS A LA CARTA / ACTIVIDADES A LA CARTA
Podem pressupostar, sense compromís, aquestes activitat a la seva mida (dia, hora,...).
Podemos presupuestar, sin compromiso, estas actividades a su medida (día, hora,...).

Informació i reserves / Información y reservas:
Tel. 973 402 045 · 973 400 265 · 902 104 932
info@castellsdelleida.com

Amb el suport logístic i pedagògic de:

Direcció tècnica
Viatges Montiline-14, SL
Rutes temàtiques i allotjaments
c. Del Pi, 5 · 25737 Montsonís
Agència núm 1434

www.castellsdelleida.com

www.lasabina.cat

Les sortides és confeccionen a mida juntament amb l’escola. Estan
recomanades per a nens d’Educació Infantil, Primària, Secundària,
Crèdits de Síntesis... i s’adeqüen a cada edat a nivell de contingut i
vocabulari.

Amb el suport logístic i pedagògic de:
Direcció tècnica

www.castellsdelleida.com

www.birdinginspain.com

www.lasabina.cat

Viatges Montiline-14, SL
Rutes temàtiques i allotjaments
c. Del Pi, 5 · 25737 Montsonís
Agència núm. 1434

www.montiline.com
www.montiline.com

Ref. 134

Els cursos escolars van destinats a tots els cicles de les etapes d’infantil, primària, secundària i batxillerat.

Descobreix els ocells més propers!
És un curs molt visual que consta de dues parts, la part online per
treballar des de l’aula o des de casa i una part pràctica d’un dia
presencial a Montsonis. En aquest curs s’expliquen les característiques
bàsiques dels ocells més comuns, en aquest cas els que viuen en
pobles i ciutats (es pot complementar amb el bloc II: al costat de
l’aigua), s’aprenen a diferenciar els mascles i les femelles i es
coneixen les eines i materials que es fan servir per a la seva
identificació. A més a més, al llarg del curs, ens acompanyarà en Piu,
un nen que ha descobert el món dels ocells i s’ha convertit en un gran
birdwatcher.
L’activitat de camp es realitza al poble de Montsonís i als seus
voltants. Ideal per introduir a la mainada a l'observació de la Natura i
al món dels ocells. A Montsonís disposem de diferents observatoris i
aguaits que ens permeten observar els ocells de molt a prop sense
interferir en el seu comportament... Posem a la vostra disposició guies
d'ocells, els prismàtics, les fitxes de camp ... per la realització de

ACTIVITAT

TIPUS

DURADA

PREU

A l’aula

Contingut online

1 hora

Gratuït

De camp

Pràctic / Presencial

1 matí

12,50€/alumne, per a grups de 25
alumnes

A l’aula

Material didàctic

1 hora

Gratuït

A l’aula

Material didàctic
addicional

1 hora

Gratuït

Activitat destinada a educació infantil i també pel primer cicle
d’educació primària amb adaptacions de les activitats.
La inscripció al curs sencer inclou:





Usuari i contrasenya d’accés.
Guia i material didàctic.

Guies ornitòlegs professionals, observatoris i aguaits, els
prismàtics, les fitxes de camp i tot el material necessari. Espai
dinar i WC.



Títol certificat “La Sabina” de finalització de curs.

Link al curs: http://aula.lasabina.cat/course/
view.php?id=17

Situació activitat
ACTIVITAT A LA CARTA
Podem pressupostar, sense compromís, aquesta activitat a la seva mida

Informació i reserves :
Tel. 973 402 045 · 973 400 265 · 902 104 932
info@lasabina.cat
Amb el suport logístic i pedagògic de:
Direcció tècnica

www.castellsdelleida.com

www.birdinginspain.com

www.lasabina.cat

Viatges Montiline-14, SL
Rutes temàtiques i allotjaments
c. Del Pi, 5 · 25737 Montsonís
Agència núm. 1434

www.montiline.com

Ref. 0138

Els cursos escolars van destinats a tots els cicles de les etapes d’infantil, primària, secundària i batxillerat.

Descobreix el món dels ocells!
Curs destinat als i les alumnes d’educació secundària que tenen prou
curiositat per apropar-se una mica més que les altres i comprovar per
elles mateixes que viure amb els ocells és una experiència molt
positiva, capaç d'ensenyar-nos moltes coses, sobretot sobre el món
que ens envolta.
Aquest curs consta de dues parts, la part online per treballar des de
casa o des de l’aula i la part pràctica de camp que es realitza al poble
de Montsonís i als seus voltants. Es un curs ideal per introduir a la
mainada a l'observació de la Natura i al món dels ocells. A Montsonís
disposem de diferents observatoris i aguaits que ens permeten
observar els ocells de molt a prop sense interferir en el seu
comportament... Posem a la vostra disposició guies d'ocells, els
prismàtics, les fitxes de camp ... per la realització de l'activitat.

ACTIVITAT

TIPUS

DURADA

PREU

A l’aula

Contingut online

1 hora

Gratuït

De camp

Pràctic / Presencial

1 matí

12,50€/alumne, per a grups de 25
alumnes

Activitat destinada a alumnes del primer i segon cicle d’ESO i
també per alumnes de batxillerat amb adaptacions de les
activitats.
La inscripció al curs sencer inclou:





Usuari i contrasenya d’accés.
Guia i material didàctic.

Guies ornitòlegs professionals, observatoris i aguaits, els
prismàtics, les fitxes de camp i tot el material necessari. Espai
dinar i WC.



Títol certificat “La Sabina” de finalització de curs.

Link al curs: http://aula.lasabina.cat/course/
view.php?id=21

Situació activitat

ACTIVITAT A LA CARTA
Podem pressupostar, sense compromís, aquesta activitat a la seva mida

Informació i reserves :
Tel. 973 402 045 · 973 400 265 · 902 104 932
info@lasabina.cat
Amb el suport logístic i pedagògic de:
Direcció tècnica

www.castellsdelleida.com

www.birdinginspain.com

www.lasabina.cat

Viatges Montiline-14, SL
Rutes temàtiques i allotjaments
c. Del Pi, 5 · 25737 Montsonís
Agència núm. 1434

www.montiline.com

