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VINSEUM & Quatre Passes

Voleu venir a passar el dia al Penedès? 
Ens unim amb Quatre Passes per oferir-vos un 
dia de descoberta de l’entorn on el museu i la 
natura es donen la mà.

Descripció de l’activitat: 

Es tracta de compaginar dues activitats ben diferents: una visita 
a l’exposició permanent del VINSEUM on un educador us 
acompanyarà i ajudarà a descobrir el conreu, la ciència, el 
transport, els símbols i la història del vi. I una passejada de la mà 
de Quatre Passes per apropar-nos a l’entorn natural de la 
comarca.

Un proposem tres possibles itineraris:

1 - VINSEUM + Penedès: vinya, fòssils i turons verds:

Començarem amb una visita comentada per l’exposició 
permanent del VINSEUM que seguirà amb un recorregut de 5,5 
Km a l’entorn natural de la muntanya de Sant Pau, des d’on es 
podrà gaudir d’unes fantàstiques vistes de la plana penedesenca 
i ens fixarem en el relleu, el paisatge i la vegetació de la zona. En 
acabar el grup tornarà cap el museu on finalitzarà l’activitat.

- Nivell educatiu: Educació Primària. Cicle mitjà

- Durada: 45 min. visita VINSEUM +5 h sortida de camp 

- Preu: 8 € per alumne

- Observacions: L’esmorzar es farà a la plaça Jaume I i el dinar a 

l’espai de lleure de la muntanya de Sant Pau. 

Coneix el Penedès
Natura



2

2 - Un dia de natura i vi al Penedès + VINSEUM. 

Aquesta proposta comença amb una passejada de 4 km pel Parc 
del Foix, un espai natural protegit singular al Penedès on hi 
trobarem vinyes enmig de boscos, roques calcària que amaguen 
fòssils, herbes aromàtiques i un pantà vora el poble medieval de 
Castellet. 

I per la tarda coneixerem el museu a través d’una visita 
comentada per una educadora a l’exposició permanent.  

- Nivell educatiu: Educació Primària. Cicle superior

- Durada: 5 h sortida de camp + 45 min visita VINSEUM

- Preu: 9 € per alumne

- Observacions: L’esmorzar es farà Torrelletes i el dinar a 
Castellet. Caldrà disposar d’autocar per fer el desplaçament des de 
Castellet fins al museu després de dinar.

3 - VINSEUM + Fòssils a les vinyes: l’origen geològic. 

Aquesta activitat de matí comença al VINSEUM, centrant-nos 
principalment en la seva col·lecció de geologia que ens ajudarà a 
conèixer què és un fòssil, descobrir-ne el valor científic i aprendre 
quines son les primeres pautes per identificar-ne. 

Després de la visita posarem tots els coneixements en pràctica 
tot fent una passejada de 5 Km per la muntanya de Sant Pau.

- Nivell educatiu: Secundària

- Durada: 50 min visita VINSEUM + 4 h sortida de camp

- Preu: 8 € per alumne
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Disponibilitat 

De dimarts a divendres.

Horaris: 

Prèvia consulta. Adaptats a 
l'horari escolar.

Lloc:

VINSEUM (Plaça Jaume I, 1, 
Vilafranca del Penedès).

Preu

Des de 8 € per alumne.

Gratuït pels professors i 
acompanyants.

Contacte

Laia Pérez Moncunill 
T +34 938 900 582 
educacio@vinseum.cat

www.vinseum.cat

Observacions

Cal portar: calçat adient 
per caminar, aigua, gorra, 
esmorzar i dinar en les 
activitats que ho requereixin.

És necessària la reserva 
prèvia.

El mínim és de 20 alumnes 
per grup

Durada 

Visita a VINSEUM: Entre 45 i 
50 minuts.

Passejades: 4 o 5 h. 

Cal tenir en compte el temps 
de trasllat entre el parc del 
Foix i VINSEUM en el cas de 
la proposta 2 (uns 15 minuts).

Idiomes:

Català i castellà.


