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LA DESCOBERTA DELS 
AIGUAMOLLS 
Per a un públic ampli i sense 
di� cultat, recomanem un dels 
itineraris principals del parc, 
aturant-nos a cada observatori i atenent 
a cada moviment sospitós d'aus, am� bis, 
rèptils o mamífers que puguin aparèixer. 
Aprenent a fer servir els prismàtics com 
a eina, descobri rem com mai la fauna i la 
� ora d’un espai natural imprescindible. 

Primària i secundària, 2h 30’
(inclou prismàtics i aparcament per autocars)

AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ

EL MÓN DELS SENTITS 

Pensada per als més petits,
descobrirem, en un breu itinerari pel parc, 
la seva fauna i la seva � ora a través de les 
olors de les seves plantes, el so dels seus 
ocells, el tacte de les seves aigües i el color 
inconfusible de l'Em pordà. 

P3 a CI de primària, 1h 30’
(inclou aparcament per autocars)



TUDELA: UN PAISATGE 
DALINIÀ 
Des de Nova York, Dalí sempre deia que el 
millor lloc per pintar del món era “entre el 
camell i l’àguila”. Aquest cop no es referia al 
seu sub conscient, sinó al paisatge 
imponent del paratge de Tudela, un indret 
on l’erosió violenta del mar i la tramun tana 
ha modelat les roques en forma d’animals 
d’un realisme captivador. Recorrerem un 
paisatge lunar entre lleons marins, goril·les, 
camells petri� cats � ns a arribar a la roca 
que serví al pintor d’inspiració per a la seva 
immortal obra “El gran mastur bador”.

Primària i secundària, 2h 30’

ELS TRESORS DEL MAR
A les platges de la Farella, les Tonyines i els 
Titarolites de Llançà, investigarem l’estat de 
les aigües properes al Cap de Creus 
mitjançant procediments propis de
l’ecologia. Traçant un transsecte dins 
l’aigua, usarem els salabrets, els mirafons, 
els metres i els nostres coneixements sobre 
el paisatge per obtenir les dades necessàries 
per al nostre estudi, entre els quals cal 
incloure la captura i alliberació posterior 
d’algues, crustacis, equinoderms, mol·luscs 
i peixos: els veritables tresors del mar.

Primària i secundària, 2h 30’

CAP DE CREUS



LA GEOLOGIA DEL CAP DE 
CREUS
Sortint de Port Lligat, a Cadaqués, ens
endinsarem en el paisatge ma jestuós del 
parc, tot seguint un antic itinerari que 
arriba � ns a la punta del Cap de Creus. 
Al llarg del recorre gut, s’anirà fent palesa 
la formació dels Pirineus, a través de les 
roques com la pegmatita, que parla de la 
lava de l’era primària, la milonita, de les 
pressions tectóniques, i la gra nodiorita 
de la capa que després de milions d’anys 
trepitgen els nostres peus.

Secundària i batxillerat, 2h 30’

CAP DE CREUS



LES PETJADES DE L’EXILI
Va ser pel que avui és el paratge natural de 
I’Albera que la gran majoria dels exiliats 
fugiren del terror de la guerra l’any 39 del 
segle passat. Avui els camins que 
utilitzaren encara es conserven i ens ajuden 
a guardar la seva memòria. Amb aquesta 
visita descobrirem les petjades deixades per 
aquesta gent i, passant per on ells passaren, 
reconstruirem la seva història i destí.

Secundària i batxillerat, 2h 30’

PARATGE NATURAL DE 
L’ALBERA

ELS MEGÀLITS DE L’ALBERA 
El paratge natural de l’albera fou fa 8000 
anys un dels centres de po blament neolític 
més importants del nostre país. Aquesta 
visita té com a objectiu donar a conèixer, 
a través d’un itinerari pel parc, alguns 
dels monuments més importants d’aquest 
període: els megàlits. Dòlmens, menhirs i 
inscultures pre històriques ens descobriran 
un passat remot que ha sobreviscut � ns 
als nostres dies i que ens parla dels 
nostres avantpassats.

Primària, secundària i batxillerat, 3h



LA CREU D’OR DE LA 
CANÒNICA DE VILABERTRAN 
La canònica de Santa Maria de Vilabertran 
guarda una de les joies d’orfebreria gòtica 
més importants i espectaculars de la 
Catalunya medi eval: una creu d’or del 
segle XIV. Usant-la com a � l conductor, 
descobrirem la història d’una comu nitat de 
canonges agustinians que van veure com 
els reis d’Aragó es casaven i s’enterraven 
sota les seves voltes i com el seu claustre 
romànic seria l’únic a l’Emporda conservat 
íntegre � ns als nostres dies. 

Primària i secundària 1h

DESCOBREIX SANT PERE DE 
RODA 
Com els tres monjos que, conta la 
llegenda, van arribar a la serra de Roda 
per amagar dins una cova les relíquies de 
Sant Pere, nosaltres arribarem al mil·lenari 
monestir travessant el paisatge espectacular 
del Cap de Creus on desxifrarem, entre 
les voltes gótiques, els claus tres, capitells, 
pintures i criptes, la història d’una antiga i 
desapareguda comunitat benedictina que 
s’erigí com un dels pilars formatius de la 
nostra cultura.

Primària i secundària 1h

PATRIMÒNI HISTÒRIC ANTIC



PATRIMÒNI HISTÒRIC ANTIC
ESCUTS I SÍMBOLS DE LA 
VILA COMTAL DE CAS TELLÓ 
D’EMPÚRlES 
La Basílica de Santa Maria de Cas telló 
d’Empúries és una de les perles del gòtic 
català. Però el gòtic va molt més enllà de la volta 
ogival: en aquesta visita el mirarem a través dels 
prismàtics, � xant-nos en allò que sempre passa 
desapercebut: els seus símbols. Mitjançant un joc 
bus carem dins la Catedral de l’Empordà cares, 
dracs, gàrgoles, vitralls, creus, escuts i retaules, 
aprenent d’aquesta manera, les seves parts,
funcions, decoracions i caracterís tiques
históriques. 

Primària i secundària 1h 30’
(inclou prismatics. Possibilitat d’acom panyar
 la visita amb una app móbil )

CAPTURAT, JUTJAT I 
EM PRESONAT: HISTÒRIES 
DE LA CÚRIA-PRESÓ
La Cúria-Presó de Castelló d’Empúries conserva 
els seus jutjats, les seves horribles cel·les... i un 
torturador medieval! En aquesta visita 
teatralitzada haurem de seguir Guillem Rotllant, 
torturador de la vila, per les fosques entranyes 
de I’edi� ci mentre ens explica la seva feina i les 
històries de diversos presos, tot aprenent la 
importància històrica d’aquest patrimoni.

Primària i secundària 1h 30’



EMPÚRIES: DELS GRECS 
ALS ROMANS 
Entre les ruïnes d’una ciutat clàssica, 
descobrirem la vida dels grecs i els romans 
que hi visqueren, els seus costums, la seva 
política, els seus mosaics, els seus déus i les 
seves llengües, passejant per on ells ho van 
fer i veient el que ells veien sota la mirada 
atenta de la imponent estatua d’ Asclepi, 
guardada al museu que també visitarem. 

Primària, secundària i batxillerat 2h

EL MONESTIR DE SANT 
QUIRZE DE COLERA
Situada al bell mig del paratge natu ral de 
I’Albera i fundada, segons la llegenda, per 
dos germans servidors de Carlemany,
l’antiga abadia de Sant Quirze de
Colera guarda entre els seus murs joies del 
romànic tals com una església del segle 
XI, fres cos medievals, una protocripta i, 
sobretot, el claustre més antic d’Eu ropa. 
Amb aquesta visita descobri rem la història 
de l’antiga comunitat benedictina que hi 
habitava i així mateix podrem apreciar la 
recent restauració de l’edi� ci, que l’ha salvat 
de la ruïna.

Primària i secundària 1h 30’

PATRIMÒNI HISTÒRIC ANTIC



PATRIMONI INDUSTRIAL

PRODUCTES DE 
PROXIMI TAT, LA POMA
En aquesta visita coneixerem el cultiu de la 
poma, les seves qualitats i varietats i com, 
mitjançant través de l’estudi i la ciència, 
podem obte nir un producte ecològic i 
sosteni ble. Visitarem el centre Mas Badia al 
Baix Empordà per conèixer de prim era mà 
com s’estudien i desenvolu pen les varietats 
de fruiters i cereals per una millor 
alimentació. Després de la visita a les 
instal·lacions i camps farem un tast de 
pomes que ens permetrà reconèixer les 
singu laritats de cada varietat.

Primària, secundària i batxillerat, 1h

AGUSTÍ, VALENTÍ I ELS 
SECRETS DEL BON VI 
A la cooperativa de Garriguella la tradició 
del bon vi i la més alta inno vació van de la 
mà. Amb aquesta visita teatralitzada
veurem com aquests dos valors s’encarnen 
en dos personatges: en Valentí, un vell 
vinyataire rondinaire; i l’Agustí, un enòleg 
una mica cregut. Si bé de bon principi 
estan una mica desavin guts, a poc a poc 
aniran entenent, tot visitant les 
instal·lacions del celler, que la millor 
fórmula és cooperar. 

Primària, secundària i batxillerat, 1h
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PATRIMONI INDUSTRIAL

EMPORDANA’T: AIGUA, 
HOME, OCELLS 
Utilitzant l’aigua com a � l conduc tor, 
coneixerem tots els seus usos tant des de 
l’ús en boca, l’industrial, el turístic i la seva 
importància en els ecosistemes. Primer 
visitarem l’Eco museu-Farinera i el nou 
espai Em pordàNA’T i � nalment després de 
dinar farem un itinerari pels Aigua molls de 
l’Empordà.

Primària, secundària 5h
(Inclou prismàtic i aparcament per autocars)

VIDA I MIRACLES DE 
CAS TELLÓ D’EMPÚRlES 
Els nens i nenes faran un recorregut històric 
acompanyats per en Bonaventura que és un 
viatger del món i que en aquest moment es troba 
a Castelló. Començarem la visita a la Farinera per 
conèixer un dels patrimonis industrials més 
interessants de la zona. Tot seguit es trobaran 
amb el viatger Bonaven tura, que els portarà a 
conèixer la història de Castelló des dels romans, 
passant pels comptes, els convents per acabar amb 
el notari i el reparti ment de terres que conformen 
avui en dia els Aiguamolls de l’Empordà. La visita 
s’acaba a la Basílica de Cas telló d’Empúries. 

Primària, 3h



PATRIMONI ARTÍSTIC

LLANÇÀ A PINZELLADES
Tres pintors han dedicat gran part de la 
seva producció al paisatge i llum de Llançà: 
Francesc Gimeno, Joaquim Terruella i José 
Martínez Lozano. Aquest darrer, a més, hi 
inaugurà el primer museu a Europa dedicat 
íntegrament a l’aquarel·la.
Passejarem pel port de Llançà tenint a la 
vista els quadres més rellevants d’aquests 
artistes, tot apreciant l’evolució paisatgística 
de la costa i el seu creixent urbanisme. A la 
� , serem nosaltres qui reproduirem Llançà 
a pinzellades. 

Primària, i secundària, 1h 30’
(inclou làmina i aquarel·les)

Tres pintors han dedicat gran part de la 
seva producció al paisatge i llum de Llançà: 
Francesc Gimeno, Joaquim Terruella i José 
Martínez Lozano. Aquest darrer, a més, hi 
inaugurà el primer museu a Europa dedicat 
íntegrament a l’aquarel·la.
Passejarem pel port de Llançà tenint a la 
vista els quadres més rellevants d’aquests 
artistes, tot apreciant l’evolució paisatgística 
de la costa i el seu creixent urbanisme. A la 
� , serem nosaltres qui reproduirem Llançà 
a pinzellades. 

Primària, i secundària, 1h 30’
(inclou làmina i aquarel·les)



ESTADES AL CASAL DE
L’ALBERA
Les nostres estades de colònies i tenen com 
a seu i casa d’acollida el Casal de l’Albera 
de Canadal, prop de la Jonquera. Unes 
instal·lacions totalment equipades per a 
rebre grups nombrosos, amb menjador i 
servei de cuina inclosos, tenen a més unes 
vistes privilegiades del paratge natural on 
estaàubicat, des d’on podem realitzar 
moltes activitats, com ara una ruta 
megalítica o tallers botànics i de fauna. 

Primària, secundària i batxillerat a demanda
(inclou dossiers i material)

CRÈDIT DE SÍNTESI “ENTRE
MAR I TERRA’’ 
Es tracta d’un crèdit de síntesi inter disciplinar 
que es desenvolupa en diferents indrets de I’Alt 
Empordà: el Cap de Creus, Llançà. Sant Pere 
de Roda, Paratge natural de l’Albera... La idea 
és combinar tota la riquesa tant del patrimoni 
natural com del cultural i aprendre les seves 
interac cions i relacions a través de visites
guiades i diferents activitats sobre fauna, 
història, paisatge... 
El crèdit té com a seu el Casal de l’Albera de 
Canadal, prop de la Jon quera. 

Secundària, a demanda
(inclou dossiers i material)

CRÈDITS DE SÍNTESI I 
ESTADES



PER INFORMACIÓ  I RESERVES: 
618 547 958 
terramar@terramar.org
www.terramar.org


