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Una experiència adaptada a cada cicle
Dinamització cultural reflexiva i rigorosa

+ 6.300 alumnes el curs 20/21*
       Fins al 15/3/2020. Tancament per l’estat d’alarma

+ 70 centres educatius annuals  
   Dinamització d’activitats pel Departament d’Educació. Des de P3 a Batxillerat. 

  Estem als principals Museus i entitats del territori



Preparats davant el COVID-19
Pla higiènic per garantir la seguretat a les activitats
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L’Explorador del Parc Samà      RUTA DINAMITZADA

Activitat teatralitzada per l’explorador del Parc.

Contacte i interactuació amb els animals i la fauna.

Activitat dinàmica, sensorial i d’exploració.

Gran disponibilitat de lavabos i taules per menjar. 

10€/alumne (inclou visita i materials).



La Tàrraco Romana        GIMCANA

Visita en forma de Gimcana.

Descobreix 4 grans monuments romans.

El món dels jocs romans, la vida a la ciutat i la seva cons-
trucció.

Participativa, rigorosa i reflexica

6€/alumne (inclou visita i materials).



La Gimcana Modernista de Reus        GIMCANA

Contruiex el passat a través de la investigació i la deduc-
ció i la interacció.

Treballa els edificis Modernistes de Gaudí, Domènech i 
Caselles.

Responsabilitat dels membres de l’equip. 

Activitat dinàmica, sensorial i d’exploració.

100€/grup (inclou visita i materials).

+ Info a www.anseducacio.cat

*Grups bombolla menys de 20 alumnes consultar preu.



Som experts en Reus
Activitats locals

Contes a la Prioral de Reus
Visita amb conte + taller. 4.5€/alumne.

La Rosa de Reus
Taller + joc/conte. 85€/grup.

El Reus Medieval
Taller + recorregut. 85€/grup.

Bruixes a Reus
Ruta tematitzada pel Reus Medieval. 85€/grup.

El Reus dels comerciants
Taller + recorregut. 85€/grup
*Grups bombolla menys de 20 alumnes consultar preu.



Als millors Museus, als millors indrets
Imprescindibles

Cambrils: La Mar i els Pescadors
visita dinamitzada al Port 125€/grup.

Riudoms: la infantesa de Gaudí
Taller + visita dinamitzada. 5€/alumne

El Montblanc Medieval
Taller + recorregut dinamitzat al Museu + joc. 8.5€/alumne.

Mou-te per la prehistòria
Taller + recorregut dinamitzat al Museu. 8.5€/alumne.

+ Info a www.anseducacio.cat

*Grups bombolla menys de 20 alumnes consultar preu.



Recorda...sobre nosaltres

Per a més informació

www.anseducacio.cat

622 105 834

participa@anseducacio.cat

Iniciem el nostre cinquè any plens 
d’il·lusió! Trobareu l’essència de sem-
pre: des dels carrers fins als Museus
Et plantegem unes activitats dissenyades pedagògicament, 
molt participatives i amb un to rigoròs i amè.
Som un equip compacte al teu abast: som historiadors, educadores, mestres 
i professores. Combinem joventut, espontaneïtat i energia! Apostem per un 
llenguatge inclusiu.



© Ans Educació S.L. 2020 


