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PASTISSERIA SANT JORDI
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Els alumnes entraran a l’obrador i rebran una explicació
sobre els estris que utilitza un pastisser, els ingredients,
les càmeres, els forns... Podran veure al pastisser
treballant. Segons l’època de l’any que es faci la visita
també podran veure el procés d’elaboració d’algunes
postres típiques (panellets, neules, bunyols de quaresma
els bunyols, mones de Pasqua...)
OBJECTIUS:
-Conèixer una empresa del municipi.
-Veure el procés d’elaboració que segueixen alguns
aliments fins que els comprem, especialment les postres
típiques d’algunes festes tradicionals.
-Conèixer un obrador d’elaboració de productes de
pastisseria, així com els estris i maquinaria necessària.

CASTELLAR I L’EMPRESA

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Durada: 45 minuts aproximadament.
Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
Dia/es de realització i horari: De dilluns a divendres, a
concretar.
Lloc de realització: Pastisseria Sant Jordi. Roger de
Llúria, 4.
Cost: Gratuït.
Observacions:
Material de suport:
INFORMACIÓ:
Pastisseria Sant Jordi
Telèfon: 93 715 99 71
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VISITA A L’OBRADOR DEL CASÉ
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
A l’obrador els alumnes podran veure com fan botifarres,
carn picada... (només productes crus). Segons el dia
també l’elaboració de plats precuinats. Es farà una
explicació de les màquines que utilitzen i de les cambres
de conservació.
OBJECTIUS:
-Conèixer una empresa del municipi.
-Veure el procés que segueixen alguns aliments fins que
els comprem.
-Conèixer un obrador d’elaboració de productes càrnics,
les eines i maquinària necessària per la transformació de
la carn crua en aliments aptes per al consum.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
•
•
•
•
•
•

CASTELLAR I L’EMPRESA

•

Durada: 30 minuts aproximadament
Nombre d’alumnes per sessió: entre 7 i 10 alumnes
Dia/es de realització i horari: dilluns a primera hora
Lloc de realització: Obrador del Casé, Dr. Pujol, 58
Cost: gratuït
Observacions: L’obrador és petit i cal anar-hi amb
grups poc nombrosos.
Material de suport:

INFORMACIÓ:
Carnisseria Casé
Telèfon: 93 747 36 05
Persona de contacte: David Casé
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VISITA A VELAMEN

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
La visita comença al magatzem de l’empresa. S’explica
què és un magatzem, com funciona, l’evolució de
l’emmagatzematge...
Seguidament els alumnes passen a la part on es
produeixen els coixins i els nòrdics. Aquí poden veure
com són les fibres quan arriben a la fàbrica i tot el
procés de transformació.
OBJECTIUS:
-Conèixer una empresa del municipi.
-Veure l’evolució que han fet els magatzems, des del
control manual fins al control tecnològic dels productes i
dels estocs.
-Veure el procés complert de producció de nòrdics i
coixins.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
•
•

•
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•

•
•
•

•

Durada: 1 hora aproximadament
Nombre d’alumnes per sessió: entre 12 i 15 alumnes
(possibilitat de partir el grup classe en dos)
Dia/es de realització i horari: a concretar entre els
mesos de març i juny
Lloc de realització: Velamen, Garraf, s/n. Polígon
Industrial
Pla de la Bruguera (davant de la Sony)
Cost: gratuït
Observacions: Abans de la realització de la visita el
professorat es pot posar en contacte amb l’empresa
per acordar continguts i detalls de la visita.
Material de suport:

INFORMACIÓ:
Velamen
Telèfon: 93 715 86 25
Persona de contacte: Miquel Juvé
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VISITA AL GARDEN DICOMA

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Recepció a l’entrada del Garden amb explicació general
de la visita.
Visita a les instal·lacions del Garden on hi ha la planta
d’interior i altres productes de jardineria. Explicació del
tipus de planta d’interior, llavors,...
Visita a l’umbracle de les plantes d’exterior, planter i
arbres amb les explicacions oportunes.
En funció de l’edat i disponibilitat es podria fer un petit
taller de plantació d’una llavor en un test amb la
preparació del substrat o fer una plantació de llavors en
un hort urbà gran.
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OBJECTIUS:
- Conèixer una empresa del municipi.
- Descobrir els diferents tipus de plantes, arbres i flors
de cada temporada, en funció de l’època de visita.
- Descobrir el substrat i terres més adequades per a
cada plantació, els sistemes de reg i els tractaments
fitosanitaris.
- Descobriment de la floració de les plantes.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: aproximadament 2 hores, si hi ha pràctica.
• Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
• Dia/es de realització i horari: dimecres al matí, a partir
de les 10h.
• Lloc de realització: Garden Dicoma Castellar Crta.
Sentmenat, al costat de la dona acollidora
• Observacions: Seria convenient que portessin una
llibreta per si volen prendre anotacions o fer un dibuix
d’alguna planta o flor.
• Material de suport:
INFORMACIÓ:
Garden Dicoma Castellar
Telèfon: 93 747 36 92
Persona de contacte: Rosa
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L’ENVÀS DE VIDRE: SÒCIO-EDUCACIÓ AMBIENTAL
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Els alumnes seran atesos en una sala per un responsable
de l’empresa que els hi explicarà les propietats del vidre
i el procés de fabricació i de reciclatge. Es comentarà
com es farà el recorregut per la fàbrica i s’entregarà als
alumnes alguns elements de seguretat (taps, ulleres,
gorres...). Es farà un recorregut per les instal·lacions per
veure, sobre el terreny, el que se’ls hi ha explicat. Al
final, el grup es retrobarà a la sala de recepció per fer
les observacions que calgui.
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OBJECTIUS:
- Donar a conèixer el procés productiu en la fabricació
d’envasos de vidre.
- Sensibilitzar ambientalment la comunitat educativa,
respecte del reciclatge del vidre i les bones pràctiques
ambientals.
- Conèixer una empresa del municipi.
INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT:
• Durada: 2 hores i mitja
• Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe
• Dia/es de realització i horari: de dimarts a dijous, de
9.30h a 12.00h. Es fa una visita mensual.
• Lloc de realització: Instal·lacions de Castellar Vidrio,
S.A., C/ Berguedà, 67. Polígon Industrial Pla de la
Bruguera.
• Observacions: Si hi ha un treball posterior a l’aula es
demana que es faci arribar a la fàbrica perquè ho
puguin exposar. Es recomana portar calçat tancat.
Signar el document de responsabilització que hi ha
penjat a Materials de Suport.
• Material de suport: els alumnes i els professors rebran,
al final de la visita, alguns fulletons relatius a
l’activitat i al reciclatge
INFORMACIÓ:
Telèfon: 93 736 65 37
Persona de contacte: Alberto García Ortiz

