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Una experiència adaptada a cada cicle
Dinamització cultural reflexiva i rigorosa

+ 14.500 alumnes el curs 20/21
       

+ 80 centres educatius annuals  
Dinamització d’activitats pel Departament d’Educació. Des de P3 a Batxi-

llerat. 

+ Estem als principals Museus i entitats del terri-
tori



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.

Disponibilitat de lavabos i taules per menjar. 

10e/alumne (inclou visita i materials).

ACTIVITAT PER ALTRES CICLES DE PRIMÀRIA 
I SECUNDÀRIA AL PARC

+

https://anseducacio.cat/activitatsescolars/parc-sama
https://anseducacio.cat/activitatsescolars/parc-sama
 https://anseducacio.cat/activitatsescolars/parcsama-sortida


Gimcana a la Tarraco 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 construcció.

Participativa, rigorosa i reflexica

6e/alumne (inclou visita i materials).

https://anseducacio.cat/activitatsescolars/tarraco


La Gimcana Modernista de Reus        GIMCANA

Contruiex el passat a través de la investigació i 
la deducció i la interacció.

Treballa els edificis Modernistes de Gaudí, Do-
mènech i Caselles.

Responsabilitat dels membres de l’equip. 

Activitat dinàmica, sensorial i d’exploració.

100e/grup (inclou visita i materials).

+ Info a www.anseducacio.cat

https://anseducacio.cat/activitatsescolars/tarraco
http://www.anseducacio.cat


Descobreix Tarragona
Novetats curriculars

La Catedral Habitada
Gimcana a la Catedral + recorregut dinamitzat 
7e/alumne.

Romanitza’t a Tàrraco 
Recorregut dinamitzat . 6e/alumne.

Tàrraco per a estudians de llatí BAT

Recorregut dinamitzat . 6e/alumne.

+ Info a www.anseducacio.cat

http://www.anseducacio.cat


Som experts en Reus
Activitats locals

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

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

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

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

El Reus de l’Edat Modena
Taller + recorregut. 85e/grup
*Grups bombolla menys de 20 alumnes consultar preu.



Novetats a Reus
Activitats transversals

Investiga els primers humans al Museu
Visita i taller dinamitzat. 85e/grup.

La Bòbila Sugranyes
Ruta dinamitzada 85e/grup.

Vine al Refugi Antiaeri de Reus
Ruta dinamitzada i visita 100e/grup.

Els Rentadors
Ruta dinamitzada + jocs 85e/grup.

*Grups bombolla menys de 20 alumnes consultar preu.

BAT



Als millors Museus, als millors indrets
Imprescindibles

Cambrils: La Mar i els Pescadors
visita dinamitzada al Port. 90e/grup.

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

El Montblanc Medieval
Taller + recorregut dinamitzat al Museu + joc. 6e/
alumne.

Mou-te per la prehistòria de Montblanc
Taller + recorregut dinamitzat al Museu. 6e/alum-
ne.

+ Info a www.anseducacio.cat

http://www.anseducacio.cat


Preparats davant el COVID-19
Pla higiènic per garantir la seguretat a les activitats

Educadors 
amb

mascareta

Desinfecció
del 

material

Kit
higiènic
preparat



Recorda...sobre nosaltres

Per a més informació:

 www.anseducacio.cat

622  105  834

participa@anseducacio.cat

Iniciem el nostre sisè any plens d’il·lu-
sió! Trobareu l’essència de sempre: 
des dels carrers fins als Museus

Et plantegem unes activitats dissenyades peda-
gògicament, molt participatives i amb un to ri-
goròs i amè.

Som un equip compacte al teu abast: som historiadors, educa-
dores, mestres i professores. Combinem joventut, espontaneïtat 
i energia! Apostem per un llenguatge inclusiu.

http://www.anseducacio.cat
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