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Introducció

■ Us proposem una experiència

d’aprenentatge guiat i plaent per

conèixer el món de les plantes

aromàtiques, culinàries i

medicinals a través dels sentits i

molt més ...

■ Les activitats per a centres

educatius contemplen les escoles

bressol icentres de primària.



TARADELL

■ La idea de la creació del parc neix de la necessitat de

recuperar el barballó autòcton del poble utilitzat per la

tradició de les Atxes de Reis.

■ L’Ajuntament de Taradell pretén recuperar la tradició del

conreu i ús de plantes aromàtiques. A la vegada es vol

promocionar Taradell com a indret turístic amb identitat

pròpia vinculada a tradicions i rituals.



ELS NOSTRES 

ESCENARIS DIDÀCTICS I 

PROGRAMA BÀSIC

La visita es desenvolupa en 3 escenaris:

1. ESCENARI DE REBUDA: ESPAI DE LA FONT GRAN

2. ESCENARI DEL TALLER DE LES OLORS: CAN 

JUST

3. ESCENARI DEL TALLER DE CUINA AMB HERBES: 

Escola d’Art l’ARPA



ORGANITZACIÓ

• 9:30- 10h. El grup arriba a l’Espai de la Font Gran on se li fa l’acollida i esmorzen.

• 10:30- 13:30h. TALLERS: mig grup es dirigeix a l’espai de Can Just i mig grup va a l’escola d’arts 

Arpa. Fan el taller corresponent i després s’intercanvien els grups i fan l’altre taller. Depenen del 

nombre de nens/es per grup es duen a terme 2 o 3 tallers.

• 13:30-16h. Dinar i jocs a l’espai de la Font Gran.

Totes les visites inclouen 2 o 3 tallers pràctics dels que s’enduen a casa un producte record de la visita. 



ESCOLA BRESSOL I CICLE INFANTIL

■ QUÈ ?

Experimentar amb les olors, els gustos, les formes i les textures de les plantes

aromàtiques i medicinals. Sentir la natura !

■ COM ?

El Parc de les Olors de Taradell ofereix un entorn per a què els infants d’aquesta etapa

puguin descobrir de manera plaent i suggerent el món de les plantes aromàtiques.

Treballar les plantes a través dels sentits.



CICLE INICIAL

■ QUÈ?

Reconèixer i relacionar olors , gustos i formes de les

plantes aromàtiques, medicinals i culinàries

cultivades, amb les seves propietats i aplicacions útils

per a la alimentació i la salut .

Conèixer la diversitat de plantes silvestres, arbustos i

arbres mediterranis.



CICLE MITJÀ
■ QUÈ?

Les plantes i els arbres com a éssers vius.  Observar, tocar, olorar per saber com 

s’alimenten les plantes, com es defensen, com es reprodueixen, com es relacionen…

La importància de la cuina amb herbes: la contribució de les plantes a la nostra 

alimentació i salut. A més del gust ens aporten alguna cosa més? Per a què ens fem 

una sopa de farigola? Per què posem orenga a la pizza? 

Observar , classificar i relacionar la flora mediterrània: les característiques de les 

plantes i els arbres en relació amb l’habitat mediterrani. Perquè fan tanta olor? On 

guarden l’oli essencial? 



SORTIDES 
PUNTUALS

Durant tot l’any el Parc de les Olors ofereix visites

puntuals amb diverses activitats i propostes com

la Gimcana de les Olors per a celebrar diferents

esdeveniments com el final de curs escolar o bé

al mes de juliol en el marc d’una sortida per als

Casals d’estiu.

Els grups que ens visitin gaudiran d’un dia a la

natura fent una visita guiada al parc, un circuit

de proves divertides relacionades amb les

plantes aromàtiques i medicinals, tallers, etc.



TARIFES 2019-2020

PRIMÀRIA 

Preu alumne 10 € (grup de menys de 50 alumnes)

Preu alumne 9,50 €  (grup de més de 50 alumnes) 

ACTIVITATS PUNTUALS

Menys de 50 nens/es  9,50€ 

Més de 50 nens/es  9 €

ALTRES TALLERS I ACTIVITATS FETS A MIDA

Consultar el preu.

* Preu IVA inclòs.



UBICACIÓ DEL PARC DE LES OLORS 

CAN JUST (aparcament de la Font Gran)

C/ Carrer de la Font s/n

08552 Taradell

Barcelona

WEB: www.taradell.cat

MAIL: taradell@parcdelesolors.com

TELÈFON: 649 001 325

FACEBOOK: Parc de les Olors de Taradell

INSTAGRAM: @parcdelesolorsdetaradell



Per informació i reserves:

Mireia Morales

649 001 325

taradell@parcdelesolors.com


