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Can Julià
Tallers per escoles i associacions

Can Julià està situada a Sant Esteve Sesrovires, a 26 km. de Barcelona. La seva construcció es va  iniciar al segle XV i havia 
estat una important casa pairal dedicada a l’activitat agrícola i vinícola, on es van iniciar els Vins Bach.

Des de 1986, motivats en oferir una activitat viva i útil per a la societat actual i tot valorant i respectant la situació geo-
gràfica, l’entorn natural i l’arquitectura singular de Can Julià, hem aconseguit transformar cada un dels seus espais. En 
l´actualitat Can Julià ofereix diferents serveis, dinàmiques i activitats relacionades amb l’educació, la creativitat, la salut i 
les relacions humanes.

Un dels principals serveis són els nostres tallers creatius per escoles i associacions.
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Tallers per escoles i associacions 

1. TALLER DE CERÀMICA RAKU
( Tot l´any)

El raku és una forma de fer la ceràmica que va néixer al Japó. La seva rapidesa ens permet 
conèixer el procés manual, tècnic i màgic de la ceràmica d’una forma fàcil i atractiva. Però 
més enllà d’una tècnica, el raku també ens proposa sentir el que fem i gaudir-ne.
 -Pinta i cou la teva peça de ceràmica amb la tècnica raku.
 -Fes la teva espelma amb cera vegetal.
Nivell: EPRI - ESO.  
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Tallers per escoles i associacions 

2.  LA MÀGIA DEL COLOR  
( Tot l´any) 

Com podeu observar, estem sempre envoltats de colors i us proposem descobrir-los tot jugant. Aprendreu que els colors ens produeixen 
diferents sensacions i que influeixen en el nostre estat d’ànim: uns donen vitalitat, altres alegria, concentració, tranquil·litat... 
 -Pintarem un mocador de seda, reflex del nostre món interior, i ens l’emportarem.
 -Jugarem amb la projecció de la llum i el color, descobrint la seva màgia.
Nivell: EPRI. 
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Tallers per escoles i associacions 

3. FEM EL NOSTRE POT DE LLAPIS. TORN DE FANG
( Tot l´any) 

Un dels oficis més antics és el de terrissaires que tenia la gràcia de transformar 
el fang en pràctics estris, com plats, càntirs, cassoles... 
L’eina principal era el torn amb què, tot girant i amb les mans ben mullades se 
li donava forma i volum.
-Farem un pot de llapis que podrem pintar a l´escola amb divertits colors.
-També podrem modelar amb el fang i sentir el seu tacte i flexibilitat, alhora 
que juguem amb la nostra imaginació i  creativitat. . 
Cada nen s´emportarà un pot de llapis i una figura modelada.
Nivell: EINF-CI.  
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Tallers per escoles i associacions 

4. JUGANT AMB EL FANG
(maig, juny i juliol)

El fang és un element natural que ens aporta diferents propietats i que esdevé un material 
molt atractiu per al nen.
El joc que proposem es realitza al bon temps i amb vestit de bany. Disposem de terres 
molt fines que el nen tracta, i que en barrejar-les amb l’aigua comença a jugar i compartir 
amb els seus companys. Amb el nostre suport deixem que el nen pugui també jugar amb 
la seva espontaneïtat i creativitat.

Nivell: EINF. 
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Tallers per escoles i associacions 

5. SONS HARMÒNICS 
(Tot l´any)

Us convidem a descobrir instruments d’arreu del món. Tots emeten sons ben 
diferents i molt harmònics que ens ajuden a refinar els nostres sentits. 
 Taller amb els sons harmònics. Aquest taller es complementarà amb una altra 
activitat, segons el grup.
Nivell: EPRI-ESO.
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Tallers per escoles i associacions 

6. FESTA DEL VI. LA VEREMA
(setembre-octubre)

Can Julià és la casa on es van iniciar els coneguts vins Bach i us convi-
dem a conèixer el seu antic i tradicional celler on podrem elaborar el 
nostre propi most. 
 -Visitareu i observareu les vinyes i les antigues instal·lacions: sala de 
premses, cubs i cellers. 
-Trepitjareu el raïm cantant la cançó del most.
-Elaborareu les etiquetes per a l´ampolla que us emportareu plena de 
most ( una per cada nen).
Nivell: EINF-EPRI-ESO
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Tallers per escoles i associacions

7.  LA CASTANYADA
( Temporada octubre-novembre)

L´estiu s´acaba i el fred arriba, per això celebrem la festa de la Castanyada. En aquestes dates el follet del 
Montseny ens porta les castanyes perquè Conxita la Castanyera les pugui torrar amb tots vosaltres. Jocs, 
cançons, contes i danses ens animaran aquesta festa de tardor.
Nivell: EINF-EPRI
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Tallers per escoles i associacions 

8.  L´ELABORACIÓ DE L´OLI
( novembre-desembre)

L´oli és un aliment molt important en la nostra cultura i s´extrau de les olives. Us convidem a conèixer les oliveres de Can Julià i tot el pro-
cés fins a obtenir l´oli. 
L´activitat consta de 4 parts:
 -Observació de les oliveres i recollida d´olives.
 -Procés d´elaboració de l´oli a l´antiga premsa de Can Julià.
 -Decoració d´una etiqueta per a l´ampolla plena d´oli que ens emportarem a casa ( una per nen).
 -Fitxa del procés d´elaboració de l´oli.
Nivell: EINF-EPRI-ESO
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Tallers per escoles i associacions 

9. L’HORT ECOLÒGIC 
( d´abril a juny)

Vine a descobrir el nostre hort ecològic i descobreix que la terra ens dóna molts fruits i plantes plenes de vida 
per poder-nos alimentar. El més important és cuidar-la, respectar-la i estimar-la.
-Treballarem l’hort com si fóssim autèntics pagesos i coneixerem les diferents verdures. 
-Descobrirem les plantes medicinals i les flors silvestres.
-Farem un test i hi plantarem una llavor que veurem créixer amb els pas dels dies.
Cicles: EINF-EPRI.
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Tallers per escoles i associacions 

10.  FEM AVUI L´ESMORZAR PER DEMÀ ( ELABORA-
CIÓ ARTESANA DE IOGURT I MAGDALENES).
( Tot l´any)

La cuina i la rebosteria artesanes tenen un gust i un valor especial. Conèixer l´origen i com 
s´elaboren els aliments és molt interessant, i més quan podem fer-ho nosaltres mateixos 
amb els nostres sentits. 
 -Elaboració del iogurt i creació d´una etiqueta amb colors per al pot del iogurt.
 -Elaboració de les magdalenes.
Cada nen s´emportarà un iogurt i una magdalena per a l´esmorzar del dia següent.
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Tallers per escoles i associacions

11.  FEM PA I GALETES
( Tot l´any)

Antigament cada casa es feia el pa. Us proposem de fer-vos el pa i les galetes 
que coureu en un autèntic forn de llenya. Cada nen s´emportarà el seu panet i 
unes galetes.
Nivell: EINF-EPRI.
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Tallers per escoles i associacions 

12.  JUGANT AMB L’AIGUA
(maig, juny, juliol i agost)

Us agrada l’aigua...? Doncs a Can Julià us esperem amb un seguit de jocs i pro-
ves molt divertides per jugar i refrescar-nos. També us volem donar a conèixer 
els “secrets” de l’aigua, que cada cop més hem d’aprendre a valorar i a utilitzar.
 -Jocs i proves d’aigua lúdiques i divertides en les quals es combina l’habilitat i 
la sensibilitat.
 -Projecció d’imatges sobre l’aigua basat en diferents estudis científics i popu-
lars:
• Cicle natural de l’aigua.
• Formes i característiques de l’aigua.
• Curiositats i secrets de l’aigua.
• Fem un bon ús de l’aigua.
En el cas d’educació infantil la projecció se substitueix per Contes sobre l’aigua.

                                                                                                           Cicles: EINF-EPRI-ESO. 
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Tallers per escoles i associacions 

13. GIMKANA ELS GUERRERS DE LA LLUM                              
(Tot l´any)

Per ser un “guerrer de la llum” cal descobrir un missatge misteriós que des dels orígens dels temps està gravat en un lloc molt amagat.
Un mapa i una brúixola ens ajudaran a trobar aquest missatge, però cal passar diferents proves i reptes. La força de l’equip, i la destresa i la sensibilitat de cadascú 
seran imprescindibles. 
Esteu preparats...?
Si vols ser un “guerrer de la llum t’esperem a Can Julià.
 -Presentació dels “guerrers de la llum”.
 -Jocs i proves que es realitzen al bosc i a la casa.

 -Entrega del pergamí com a nomenament de “guerrer de la llum”

Cicles: EINF-EPRI. 
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Tallers per escoles i associacions 

14.  CIÈNCIA, TECNOLOGIA I ENERGIA
(Tot l´any)

El desenvolupament de la ciència i la tecnologia ens ha permès descobrir les diferents 
fonts d´energia per cobrir-les necessitats de la societat actual.
 En aquest taller volem convidar-vos a conèixer de forma teòrica i pràctica algunes 
d´aquestes fonts d´energia, aprofitant els aparells instal·lats a Can Julià.
  -Aprendrem el funcionament de: la caldera multicombustible de biomassa, l´estufa de 
pèl·lets, la xemeneia de llenya, la cuina solar parabòlica, les plaques solars fotovoltaiques, 
les plaques solars tèrmiques...
  -Farem experiments com: construcció d´una cuina solar i un sistema d´escalfament 
d´aigua amb energia tèrmica amb efecte d´hivernacle.
Nivell: CS de primària i ESO.
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Localització

Can Julià està ubicada en un entorn natural privilegiat. Rodejada de bosc, 
prats i vinyes i, a tant sols 26 km de Barcelona i 28 de l’aeroport.

Com arribar-hi:

En cotxe:  
   Introdueixi les coordenades de Can Julià al seu GPS:
   Latitud: 41º29´12.11”N       Longitut: 1º52´14.63”E
   Sortida 25 de l´AP7 (Martorell). A la rotonda prendre carretera direcció  
   Piera i Capellades (B224). A 3,5 km girem a la dreta per la carretera de 
   Sant Esteve (BV 2293). En el km. 1 trobem Can Julià, a només 5 minuts de 
   l´autopista.
En transport públic: 
   Tren FFCC LINIA IGUALADA Estació Sant Esteve Sesrovires
   Tren RENFE Martorell.
   Autobús HISPANO IGUALADINA (Barcelona-Igualada).
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