
ACTIVITATS PER FAMÍLIES I GRUPS

CENTRE D’INTERPRETACIÓ
DE LA NATURA





Can Colomé dels escarabats és una masia de 50 
hectàrees situada al municipi de Sant Climent de 
Llobregat. Podem trobar-hi animals de granja, 
entre ells; cavalls, burres, cabres, gallines i 
rapinyaires. La resta de les hectàrees consten 
d’antics conreus envaïts per un bosc mediterrani 
ple de flora i fauna.



Can Colomé va començar com un projecte d’inserció laboral, en el qual els 
joves treballen amb la recuperació del ruc català, l’elaboració de murs de 
pedra seca i la neteja i recuperació dels boscos basada en la permacultura. 
Amb el temps, la masia i els seus voltants s’han obert al públic com un 
espai en contacte amb la natura enfocat a acollir escoles bressol, escoles 
de primària, ESO i famílies.

Tallers en els quals els infants podran participar en l’elaboració artesanal 
de productes derivats dels animals de granja, com per exemple, la 
realització de mató i sabó ecològics.

Activitats enfocades a conèixer alguns dels animals de la masia, com el 
burro català.

Activitats enfocades a descobrir els animals salvatges de la zona i fer 
seguiment dels seus rastres, com les càmeres de fotomapeig.

Explicacions relacionades amb la història i a la geologia locals.

Tallers que inclouen gestió integral del boscatge mediterrani metropolità.

Les visitants poden tenir contacte amb animals de granja i prendre 
consciència de l’importància de seguir amb la tradició de la gestió del 
boscatge mediterrani mitjançant la silvicultura. A més a més, aprendran 
sobre la història del mas, geologia i economia circular, així com sobre 
permacultura i el bosc dels aliments. 

“

“
També cal destacar el que podran descobrir sobre l’horticultura i la gestió 
de residus. Entre aquests serveis hi haurà diferents tallers adaptats a totes 
les edats, com poden ser:





PREUS I PACKS
ITINERARI GUIAT PER 

CAN COLOMÉ
MATÍ (10:30-13H)

+12 ANYS
DE 3 A 11 ANYS
DE 0 A 3 ANYS

10€

8€
GRATUÏT

ITINERARI GUIAT PER 
CAN COLOMÉ
MATÍ (10:30-13H)

+

MIGDIA (13-14:30H) O TARDA (15-16:30H)

ACTIVITAT A TRIAR:
SABÓ ECOLÒGIC O BURRO CATALÀ 

+12 ANYS

DE 3 A 11 ANYS

DE 0 A 3 ANYS

15€

13€

GRATUÏT

PER PARTICIPANT 5€VISITA LLIURE NO GUIADA
MATÍ (10:30-13H)

VISITA LLIURE NO GUIADA
MATÍ (10:30-13H)

+

MIGDIA (13-14:30H) O TARDA (15-16:30H)

ACTIVITAT A TRIAR:
SABÓ ECOLÒGIC O BURRO CATALÀ 

PER PARTICIPANT 10€

PER PARTICIPANT 5€
MIGDIA (13-14:30H) O TARDA (15-16:30H)

ACTIVITAT DE TARDA:
SABÓ ECOLÒGIC O BURRO CATALÀ 



RECORDEU PORTAR ROBA CÒMODA I CALÇAT ESPORTIU

COM ARRIBAR
TENS DUES OPCIONS PER 

ARRIBAR A LA MASIA

ANAR A SANT CLIMENT 
DE LLOBREGAT

ANAR DIRECTAMENT A 
LA MASIA

CAMINAR DES DEL 
POBLE FINS LA MASIA

15MIN A PEU 
(30MIN PELS MÉS PETITS) 

INDICACIONS PER 
ARRIBAR-HI: 

41°20’22.5”N   1°58’54.2”E

!!!





ACTIVITATS



ITINERARI GUIAT PER 
CAN COLOMÉ I VOLTANTS



Tipus d’activitat: Exterior amb animals
Format: En grups
Horari: Matins de 10:30h a 13h

Objectius

Conceptuals:
Explicar les característiques i altra informació d’interès dels animals
Fer difusió sobre la importància de conservar les races endèmiques
Parlar dels individus de la granja: nom, edat, rutina i anècdotes curioses
Explicar què és la permacultura i per què és important

Procedimentals:
Visitar i caminar per Can Colomé, les seves instal·lacions i pels seus voltants

Actitudinals:
Valorar les professions ramaderes i la feina per a mantenir l’entorn en condicions
Respectar els animals i manifestar interès per la seva conservació

Es farà un recorregut per les instal·lacions de Can Colomé per conèixer els animals 
que hi viuen. Durant el recorregut es faran explicacions sobre les diferents espècies 
de la masia, així com anècdotes curioses i es respondran les possibles preguntes que 
sorgeixin. Al final del recorregut es farà un toca toca amb les diferents espècies de la 
masia i es podrà donar menjar a alguns dels animals.

Difondre la importància de les professions ramaderes
Transmetre coneixements sobre les races endèmiques i la importància de la seva 
conservació.
Difondre els avantatges de la permacultura

Desenvolupament

Continguts



EXPOSICIÓ INTERIOR + 
VISITA LLIURE PER CAN COLOMÉ



Tipus d’activitat: Exterior i interior amb animals
Format: Individual o en grups
Durada: Matins de 10:30h a 13h

Objectius

Conceptuals:
Explicar les característiques i altra informació d’interès dels animals 
Parlar dels individus de la granja: noms, edat, rutina i anècdotes curioses
Fer difusió sobre la importància de la permacultura

Procedimentals:
Llegir les explicacions i mirar les fotografies
Fer un itinerari lliure per Can Colomé i voltants

Actitudinals:
Manifestar interès sobre la conservació d’espècies, la permacultura i la història de 
Can Colomé

Durant el matí es podrà entrar a la sala sense un temps màxim i veure i llegir els 
materials. A més a més es donarà un mapa per poder fer un itinerari per Can Colomé 
i els seus voltants.

Conèixer tots els animals, i les seves races, que hi ha a Can Colomé
Conèixer la història de Can Colomé
Exposar i conèixer què és la permacultura i quins beneficis aporta

Desenvolupament

Continguts



FEM SABÓ
ECOLÒGIC



Tipus d’activitat: Interior
Format: Individual o en grups
Horari: Migdia de 13h a 14:30h  //  Tardes de 15h a 16:30h

Objectius

Conceptuals:
Realitzar sabó ecològic
Explicar les característiques i altra informació d’interès de les cabres
Parlar dels individus de la granja: nom, edat, rutina i anècdotes curioses

Procedimentals:
Preparar el sabó

Actitudinals:
Valorar les professions ramaderes i apreciar els productes ecològics i de proximitat 

Respectar els animals

En primer lloc, els monitors agafaran la llet congelada, hi afegiran molt lentament la 
sosa càustica i la barrejaran fins que es dissolgui. Mentre es refreda la preparació, els 
monitors escalfaran en una olla l’oli d’oliva i el retiraran abans que comenci a bullir. 
Després s’afegirà l’oli al recipient amb la sosa càustica i la llet que ja havíem barrejat. 
Remenarem bé, hi afegirem l’oli essencial i seguirem remenant fins que qualli. Finalment, 
ho posarem tot en motlles. El sabó s’entregarà als tutors/es que acompanyin als infants 
i ells/es el repartiran quan ho considerin convenient.

Demostrar la facilitat de fer productes artesans
Conèixer productes artesans i la importància de donar suport a qui en realitza

Desenvolupament

Continguts



CONEIX EL
BURRO CATALÀ



Tipus d’activitat: Exterior amb animals
Format: En grups
Horari: Migdia de 13h a 14:30h  //  Tardes de 15h a 16:30h

Objectius

Conceptuals:
Difondre la importància de conservar races endèmiques com el burro català
Explicar les característiques i altra informació d'interès del burro català
Parlar dels individus de la granja: nom, edat, rutina i anècdotes curioses

Procedimentals:
Buscar els burros i lligar-los a la pista
Donar menjar i beure als burros

Actitudinals:
Valorar les professions ramaderes
Respectar els animals i mantenir un ambient de tranquil·litat i calma

Primerament, s’aniran a buscar els rucs per dur-los a la pista. Un cop lligats, es 
presentaran els rucs, el seu nom i característiques principals (edat, parentesc entre ells, 
morfologia, alimentació, etc.). A continuació s'ensenyarà a raspallar i tenir cura dels 
rucs mentre es fan petites explicacions de la seva importància al llarg de la història i la 
seva conservació. Finalment, es podrà fer una petita passejada en ruc.

Acostar els visitants a la natura de forma recreativa
Informar sobre l’ase català i la importància de la seva conservació

Desenvolupament

Continguts



SI VOLS SABER-NE MÉS,

 
Camí de Sant Climent de Llobregat
08849 Sant Climent de Llobregat

Barcelona, Espanya

660 046 943

https://cancolome.org

@ can_colome

CONTACTA’NS!


