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MUSEU I FORN DE VIDREMUSEU DEL VITALLER DEL VITRALLERRUTA TEMPLERA I HOSPITALERA.
COM VAN NÉIXER I CRÉIXER ELS NOSTRES POBLES.

L’exemple de l’Espluga de Francolí.

Usos i aprofitaments tradicionals

MAPA DE SITUACIÓ

El “taller del vitraller” és una activitat per a alumnes de primària i 
secundària. El seu objectiu és descobrir els vitralls i la seva simbologia. 
A través d’un recorregut pels carrer medievals ens adonarem dels 
elements arquitectònics d’una església gòtica que permeteren l’ober– 
tura de grans finestrals, veurem un audiovisual que presenta l’activitat 
quotidiana d’un vitraller medieval que vivia a l’Espluga en el segle XIV, 
elaborarem manualment el nostre propi petit vitrall i gaudirem de jocs 
medievals. Un quadern “en línia” servirà per assimilar els conceptes a 
l’aula.

Durada: 1.30 h • Preu: 4.30 €

TALLER DEL CASTELL

Taller pensat per alumnes de primària per a que coneguin com era la 
vida dels senyors i cavallers que vivien als castells. Consta d’un recorregut 
per les restes de l’antic castell de l’Espluga del segle XIV. Descobrirem 
el seu esplendor a través de la realitat virtual i una maqueta reconstruïda 
amb  tota fidelitat, coneixerem  qui eren els cavallers Templers i 
Hospitalers, a través d’un espectacular  audiovisual.Tot seguit realitza– 
rem una activitat de fabricació d’un escut representatiu dels ordes 
militars esmentats i, en un auditori natural, explicarem la vida als cas– 
tells i es faran jocs competitius medievals, convenientment equipats. 
Un quadern “en línia”  servirà per assimilar els conceptes a l’aula.

Durada: 1.30 h • Preu: 4.30 €

Fa mil anys els pobles de la Conca de Barberà i molts altres de la 
Catalunya meridional no existien com a tals. Eren temps de guerres i 
de conquestes. No serà fins quasi a meitats del segle XII quan sorgiran 
els primers pobles al redós d’un castell i de l’església, dominats per 
senyors feudals o bé ordes militars. Aquesta és la història de molts 
pobles i que veurem reflectida en aquest recorregut.

Serà un recorregut pels carrers medievals de l’Espluga per conèixer 
com van néixer i créixer els nostres pobles a l’edat mitjana, acom– 
panyats d’un personatge tematitzat de l’època que ens explicarà la 
vida quotidiana de la gent. Diferents audiovisuals amb hologra– 
mes ens permetran entrar dins la vida dels habitants que vivien en 
un poble: els jueus, els menestrals, els pagesos, el senyor. Amb  la 
realitat virtual veurem com era el castell en el segle XIV. Uns qua– 
derns “en línia” serviran per assimilar els conceptes a l’aula.

Durada: 1.30 h • Preu: 4.30 €

 

Holograma d’un micvé jueu amb 
banys de purificació.

Torre de l’antic castell. Audiovisual que explica qui eren 
els cavallers templers i els 
hospitalers

Amb la realitat virtual desco– 
brirem com era el castell en el 
segle XIV.

Cadascun d’aquests temes queda localitzat en un dels tres nivells de 
què consta l’edifici. El primer es troba en un nivell soterrat i transcorre 
pels antics cups de vi, que s’han habilitat expressament. Un altre nivell, 
situat entre les tines. I el tercer, per damunt d’aquestes per apreciar 
els arcs modernistes del Celler.

Venda de productes locals a l’agrobotiga.

El Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet ofereix diverses propostes 
educatives per conèixer i experimentar amb diferents tècniques de treball 
amb el vidre. Les propostes inclouen la visita al Museu i la demostració en 
directe del vidre bufat, a mans del mestre vidrier Paco Ramos. 

 - Taller de reciclatge de vidre
Després de la visita comentada pel Museu 
acompanyats d’en Barretina, una sim– 
pàtica mascota en forma de porró, els 
alumnes realitzaran un objecte a partir de 
la reutilització d’un envàs de vidre, que 
prèviament cada alumne haurà portat, i 
treballaran un dossier de treball sobre el 
reciclatge, segons el nivell educatiu. 

Durada: 2 h• Preu: 5 €/alumne

 - Taller de decofusing 
Els alumnes posaran en pràctica l’art de la vitrofusió - 
tècnica mil·lenària de vidre calent-. Decoraran dues 
peces de vidre de 4x4cm amb materials propis de la 
tècnica i obtindran -un cop cuites les peces- un clauer 
o un penjoll... un activitat lúdica i creativa! 

  

Durada: 1.30 - 2 h • Preu: 9.70 €/alumne
Activitat a partir de 4 anys. (enviament de la peça no inclòs)

 - Taller “Abrakavidre” 
Descobrirem el procés màgic de l’acció del foc en el vidre amb la tècnica de la 
vitrofusió. A partir de la decoració d’una ampolla amb materials propis de la 
tècnica veurem com canvia el volum d’aquesta després de passar pel forn. 

Durada: 2 h • Preu: 14.00 € / alumne 
Activitat a partir de 4 anys. (enviament de la peça no inclòs)

 - Visita comentada i demostració in situ de vidre bufat

Durada: 40 minuts • Preu: 3.80 €/alumne

El Museu del Vi es troba dins el Celler Cooperatiu de l’Espluga de 
Francolí, l’edifici insígnia dels cellers modernistes de Catalunya, al qual 
Àngel Guimerà li dedicà el sobrenom de “La Catedral del Vi”. Durant 
la visita el escolars coneixeran temes com la història, el cultiu i l’ela– 
boració del vi i del cava. I descobriran l’arquitectura modernista de 
l’edifici obra de l’arquitecte Pere Domènech i Roura.

Què s’hi fa en una fassina? I en un oficina? Doncs el mateix que en una 
fàbrica. Totes elles són paraules d’una mateixa etimologia pràcticament 
idèntiques. A la Fassina Balanyà de l’Espluga de Francolí s’hi va elaborar 
aiguardent des de meitats del segle XIX i durant més de cent anys. Avui és 
un dels museus industrials de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, obert per 
explicar aspectes tan quotidians com l’estalvi, l’aprofitament i el reciclatge.

Aprofiteu les magnífiques instal·lacions de l’espai d’educació ambiental “El 
Garber” de l’Espluga de Francolí. Un espai a l’aire lliure, situat en un 
entorn natural tan valuós com és el Paratge Natural de Poblet, amb una 
col·lecció de plantes representativa de les comunitats vegetals presents 
al bosc de Poblet. Aquí descobrireu els aprofitaments tradicionals del 
bosc, com la llenya, el carbó, els bolets, les castanyes, la mel, així com 
alguns usos de les plantes aromàtiques i medicinals, tot preparat amb 
activitats específiques per cada cicle escolar. Tots aquests usos i 

aprofitaments havien tingut 
una gran importància 
antigament i ara són força 
desconeguts.

Si voleu aprendre d’on surt la 
mel o quines plantes poden 
ajudar-vos a guarir un refredat, 
veniu a conèixer els usos i 
aprofitaments tradicionals del 
bosc de Poblet.

Durada: 45 minuts • Preu: 2.20 €

Durada: 1.30 h
Preu: 4.10 €Visiteu la Fassina i veureu el procés d’obtenció de productes d’alta 

qualitat com l’aiguardent, el pinyol i el tartrat, a partir d’un residu com 
la brisa del raïm (pell, pinyol i rapa), i us adonareu que abans de la 
tecnologia va existir la intel·ligència. El producte estrella, l’aiguardent, 
no només s’utilitza per consum de boca sinó que la perfumeria i les 
colònies, els sabons, les medicines, les pintures i molts altres productes 
en són clients habituals. 
Acaba la visita amb una 
destil·lació en directe amb 
un alambí de laboratori.

Trenqueu motlles i deixeu-
vos fascinar per aquest 
museu, vàlid tant per als 
amants de les ciències com 
per als de les lletres.

www.museudelvidre.catwww.museudelvidre.cat

www.museudelvidre.catwww.museudelvidre.cat

EL BOSC DE POBLET

www.fassinabalanya.cat

Durada: 1 h
Preu: 2.00 €



MUSEU DE LA VIDA RURAL

Al Museu de la Vida Rural aprendreu com es vivia i com es treballava 
al camp fa cent anys i com s’hi viu i treballa ara. Coneixereu les eines i 
feines de pagès mitjançant una visita guiada adaptada a tots els cicles 
educatius amb diferents camps temàtics per escollir: l’agricultura 
mediterrània (blat, vinya i olivera), els destins de la collita, els oficis 
complementaris, la llar pairal, l’hort del Museu...  i una àmplia oferta 
de tallers pedagògics. 

Material didàctic a disposició dels docents. Elaboració de dossiers 
específics segons les necessitats i interessos dels centres.

 Visites guiades
Tallers pedagògics – Accés per a discapacitats

Aparcament per a autocars – Àrea de lleure a 5 minuts

RUTA D’AVENTURA A LES COVES DE L’ESPLUGATALLER D’EXCAVACIÓTALLER DE PREHISTÒRIACOVES DE L’ESPLUGA

COMBINAT D’AVENTURA

ACTIVITAT CICLES TEMPS PREUTARIFES

Sereu uns espectadors de primera fila i us convertireu en els protagonistes 
d’una història on us serà molt difícil distingir la realitat de la ficció. 
Conviureu una estona amb els nostres avantpassats, en el seu mateix 
hàbitat, i això us ajudarà a comprendre la vida, la feina i els sentiments 
de les persones que un dia vam ser i que encara avui som.

Una comunitat de neandertals descobreix i ocupa les Coves de l’Espluga, 
s’hi instal·la i hi desenvolupa les activitats habituals de la prehistòria. 
Un tram més enllà trobem una altra comunitat, aquesta neolítica, que 
s’hi està de manera més continuada, i la vida transcorre entre l’interior 
i l’exterior de la cova. La comunitat ibera fa servir les Coves per celebrar-
hi un cerimonial de pas d’un nen adoslescent cap a un adult guerrer; i 
a la part final el conglomerat càrstic us captivarà el cor i la ment.

En una altra cavitat construireu una petita cabana a l’exterior, amb pells 
i pals de l’entorn, que us protegirà del fred a l’hivern i de la calor a l’estiu.

Anglès, francès, xinès o rus. Algú de vosaltres, però, llegeix i domina 
la llengua del paleolític inferior? En una excavació situada a l’exterior 
de les Coves utiltzareu el cabàs, la pala, l’escombra i el pic per excavar 
i desenterrar algun dels possibles missatges que espontàniament es van 
generar fa milers d’anys i que avui s’han convertit en un jaciment, com 
les mateixes Coves de l’Espluga. Abans de passar a l’acció us explicaran 
les tècniques per fer-ho, no patiu. De manera que quan hagueu loca 
litzat les restes, aprendreu a analitzar-les, classificar-les, intentarda– 
tar-les i si s’han fragmentat les reconstruireu. Us convertireu en un/a 
arqueòleg/a de tota regla, què carai!

Les Coves de l’Espluga i el centre Drac Actiu, una empresa amb més de 
10 anys d’experiència, us presenten una activitat entre l’oci i la formació, 
per afavorir la convivència entre els alumnes (i els professors) i alhora 
descobrir l’entorn natural que ens envolta. Que entrin els més atrevits!

A la Ruta d’Aventura descobrireu la part més natural i més màgica de la 
cova: l’aigua us arribarà allà on vulgueu vosaltres! Vestits amb un neoprè, 
casc i una llum, i acompanyats de dos guies-espeleòlegs, remuntareu la 
part subterrània del riu Francolí. Durant aquest bell trajecte coneixereu  

la formació de la cova, els 
pous que van permetre el 
seu descobriment i la galeria 
del llac, un lloc de culte i 
enterrament iber. 

El combinat d’aventura consta de 3 activitats:

Ruta amb btt que recorre uns 3Km per camins al voltant de l’Espluga.

Cursa d’orientació, amb introducció a l’orientació, lectura de mapes i 
utilització de la brúixola i cursa d’orientació esportiva per un circuit 
pedestre d’1.5Km.

Tir amb arc, per conèixer el material (fletxes, arcs), jocs d’iniciació a 
la punteria i precisió amb galeria de tir de competició de 6 fletxes.

Durada: 1.15 h • Preu: 3.80 €

www.dracactiu.com

Durada: 3 h
Preu: 28 €

Durada: 1.30 h • Preu: 4.30 €

www.museuvidarural.cat

Durada: 1 h 15  min
Preu: 3.70 €

Durada: 1.30 h • Preu: 4.30 €

Enllestida aquesta feina, ja podeu entrar a la Cova del Castell per conèixer 
i manipular les eines de caça dels homes i les dones del paleolític i del 
neolític. I en el més profund d’aquesta cavitat la presència d’un dolmen 
us farà entenedora la cultura de la vida i de la mort d’aquells éssers.

Abans d’acomiadar-vos de la Cova encara teniu temps per una breu 
sessió sobre art rupestre, després d’unes inspiradores imatges cada un 
de vosaltres realitzarà una pintura en un lloseta de pedra que us podreu 
emportar cap a casa. Durada: 3 h • Preu: 14 €

www.covesdelespluga.info

Coves de l’Espluga T 1.15h 3.80€

Tallers de les Coves: Taller de Prehistòria P 1.30h 4.30€

Tallers de les Coves: Taller d’Excavació S 1.30h 4.30€

Museu Vida Rural T 1.15h 3.70€

Tallers del Museu: “Activitats a l’hort segons època de l’any” T 1.30h 3.50€

Tallers del Museu: “La Força dels animals” P 1.30h 3.50€

Tallers del Museu: “L’ofici atrapat” T 1.30h 3.50€

Tallers del Museu: “L’atracció de la lluna” S 1.30h 3.50€

Tallers del Museu: “Herbari fotogràfic” T 1.30h 3.50€

Museu del Vi (Celler Cooperatiu) T 45 min 2.20€

Museu de la Fassina Balanyà S 1h 2.00€

Ruta d’aventura a les Coves de l’Espluga >12 3h 28.00€*

Combinat d’aventura (tir amb arc, orientació i btt) T 3h 14.00€

El bosc de Poblet: Usos i aprofitaments tradicionals T 1.30h 4.10€

Itinerari de Natura T 3h 6.00€

Museu del Vidre + Taller de Reciclatge de Vidre T 2h 5.00€

Museu del Vidre T 40 min. 3.80€

Museu del Vidre + Taller de Decofusing T 1.30-2h 9.70€

Taller Abrakavidre T 2h 14.00€

Taller del vitraller T 1.30h 4.30€

Taller del castell P 1.30h 4.30€

Ruta templera i hospitalera T 1.30h 4.30€

(P) Primària (T) Tots els cicles (S) Cicle superior, Secundària i Batxillerat.
El preu inclou el monitor.
*Si el centre escolar efectua una reserva per la Ruta d’Aventura a les Coves de l’Espluga 
per un grup de més de 20 alumnes, tindrà un descompte d’un 10%

Cal portar vestit de bany, 
sabates velles amb lligam, 
tovallola i sabó.


