PROJECTES DE VALOR
SECTOR ENSENYAMENT

LA TOSSA EN MOVIMENT
El present projecte neix amb la voluntat d’obrir les portes de l’espai natural de la
Tossa de Montbui a les escoles de les comarques de la Conca d’Òdena i voltants.
A través de diferents activitats lúdico-pedagògiques es vol aconseguir que el nen/a es
diverteixi descobrint l’entorn natural i històric de la Tossa fomentant, a la vegada,
un aprenentatge de qualitat.
Les activitats han estat específicament escollides aprofitant el potencial de l’indret,
tant pel que fa a l’espai natural com pel valor del conjunt arquitectònic que el
caracteritza.

Un projecte en col·laboració amb:
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LA TOSSA DE MONTBUI
Al final de la serralada de Miralles-Queralt, es troba el conjunt pre-romànic de la
Tossa de Montbui, dels segles X-Xl.
Consta de l’ermita de Santa Maria de Gràcia i de la Torre de defensa i està situat en
un paratge privilegiat a 626 metres per sobre del nivell del mar, des del que es
divisa una magnífica vista de la Conca d’Òdena.
La seva càrrega històrica, la característica ubicació i l’entorn natural que l’envolta el
converteix en un espai únic ple de possibilitats per desenvolupar activitats, tant en
interiors com en exteriors, gaudint del marc incomparable que ofereix.
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PROPOSTA EDUCATIVA A LA TOSSA

Imaginació

APRÈN
Creativitat

Originalitat i talent
Vivència i diversió
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L’ESCOLA DEL BOSC A LA TOSSA
L’Escola del Bosc es caracteritza per ser un espai on la natura és l’entorn
d’aprenentatge i els infants poden tenir llibertat per explorar, investigar i
experimentar.
Vol ser una oportunitat per a que els nens i nenes potenciïn les seves aptituds
intrínseques desenvolupant alhora el sentit innat de pertinença i respecte a la
natura.
L’aspecte més característic i determinant de l’Escola del Bosc és que els infants
mantenen en tot moment un contacte directe amb l’aire lliure i les seves activitats
es desenvolupen a la natura.
El projecte pretén recolzar i complementar l’aprenentatge de la classe, proporcionant
als nens una dimensió addicional en el seu desenvolupament emocional,
intel·lectual i acadèmic.

5

ACTIVITATS A LA TOSSA
DESCOBERTA DE LA TOSSA:

el conjunt pre-romànic de La Tossa amaga una

dilatada càrrega històrica, un valor arquitectònic en les seves construccions i tot de
llegendes que al llarg dels segles han impregnat de vida les parets dels singulars edificis.
A través d’aquests 3 elements i un acompanyament musical, es guiarà als nens en la
descoberta de les meravelles que conformen aquest espai inigualable.

TEATRE A LA TOSSA:

es tracta d’un conjunt d’activitats pedagògico-teatrals de

petit format que tenen l’objectiu principal de convertir-se en un complement útil i eficaç
per fer arribar als alumnes el projecte educatiu de cada centre. El Teatre, amb la seva
capacitat de desenvolupar el potencial creatiu i d’aprenentatge de l’alumne, és un vehicle
atractiu i divertit que serveix de complement a la feina feta a l’aula.

CUINA A LA TOSSA: el restaurant de La Tossa obre els seus fogons a tots els nens i
nenes per a que puguin ser ells mateixos qui elaborin el seu propi esmorzar/dinar a partir
de productes de proximitat i de temporada. Amb aquesta experiència es vol transmetre
als infants la importància d’aspectes com la tria adequada dels aliments dins d’una dieta
equilibrada, la creativitat en l’elaboració del plat, el treball d’equip... i alguns trucs secrets 6
del xef.

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ
El disseny i la temporització de la jornada s’adaptarà a les necessitats
específiques de cada centre.
Es disposa de diferents espais interiors i exteriors que permeten desenvolupar
diverses activitats en paral·lel.
El número màxim d’alumnes és de 50.
El preu de cada activitat oscil·larà entre 6€ i 12€ per alumne, en funció del
número d’activitats contractades i del número d’infants participants.
El desplaçament del grup fins la Tossa de Montbui anirà a càrrec del centre
escolar.
Per a més informació, posar-se en contacte amb:
info@dithem.com
608 226 530
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