
““““El temps d’oci forma part de l’educació i  suposa un valor afegit per a la formació dels alum-El temps d’oci forma part de l’educació i  suposa un valor afegit per a la formació dels alum-El temps d’oci forma part de l’educació i  suposa un valor afegit per a la formació dels alum-El temps d’oci forma part de l’educació i  suposa un valor afegit per a la formació dels alum-

nes”.nes”.nes”.nes”.    

        

Així doncs i partint d’aquesta premissa, volem presentar-vos una activitat ben atractiva, tant per als xiquets i  
xiquetes com per als propis docents, en la que podrem realitzar activitats molt diferents, com construir un 

instrument musical amb eines artesanes, conèixer la flora i fauna de la Serra Calderona  o visitar el Mones-

tir de Sant Esperit....Esteu preparats?Esteu preparats?Esteu preparats?Esteu preparats? 

La músicamúsicamúsicamúsica ha estat  des de sempre un mitjà d’expressió i  

comunicació per a l’ésser humà. La nostra cu ltura compta 

amb bons referents patrimonials dins la seua música tradi-música tradi-música tradi-música tradi-
cionalcionalcionalcional. 

Un coneixement d’aquesta música tradicional i  els seus 

instruments han de contribuir, sense cap mena de dubte, a 

una mi llor interpretació del passat com a eina d’entendre mi llor interpretació del passat com a eina d’entendre mi llor interpretació del passat com a eina d’entendre mi llor interpretació del passat com a eina d’entendre 

i encarar  el futuri encarar  el futuri encarar  el futuri encarar  el futur.  

Al MUSITMUSITMUSITMUSIT (aula-museu de musica tradicional), realitzarem 

un recorregut per la col·lecció d’instruments col·lecció d’instruments col·lecció d’instruments col·lecció d’instruments musicals de 
diferents èpoques, gaudint de xicotetes audicions a càrrec 

de musics professionals, però per si  fora poc...a més a 

més, podrem construirconstruirconstruirconstruir----se un instrument se un instrument se un instrument se un instrument amb les nostres 

mans i  ensenyarensenyarensenyarensenyar----se a tocarse a tocarse a tocarse a tocar----lo!!lo!!lo!!lo!!    

DURADADURADADURADADURADA: 

La visita al Aula Museu 

Musit ens ocuparà  2 2 2 2 

horeshoreshoreshores. 

 

ACTIVITATS:ACTIVITATS:ACTIVITATS:ACTIVITATS:    

•  VisitaVisitaVisitaVisita  al museu. 

•  AudicionsAudicionsAudicionsAudicions dels dife-

rents instruments que hi  

ha al museu. 

•  ConfeccióConfeccióConfeccióConfecció d’un  ins-ins-ins-ins-

trumenttrumenttrumenttrument musical. 

•  Taller de cançons Taller de cançons Taller de cançons Taller de cançons 

amb els instruments 

confeccionats. 

•  Ac tivita ts didàcti-Ac tivita ts didàcti-Ac tivita ts didàcti-Ac tivita ts didàcti-

ques ques ques ques del Musit. 
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El Parc Natural de La Serra CalderonaParc Natural de La Serra CalderonaParc Natural de La Serra CalderonaParc Natural de La Serra Calderona, esta situat entre les províncies de Castelló i València, separant les 

conques dels rius Palància i  Túria. És un dels paratges més importants de la comunitat. 

 
La Serra mostra una gran diversitat d’ambientsdiversitat d’ambientsdiversitat d’ambientsdiversitat d’ambients, contribuint a l’existència d’una fauna molt  diversa, amb es-

pècies de gran valia, destacant  l’azorazorazorazor , l’àguila culebreral’àguila culebreral’àguila culebreral’àguila culebrera o el trepador  blautrepador  blautrepador  blautrepador  blau . Per altra part també desta-

quem mamífers com el gat de muntanyagat de muntanyagat de muntanyagat de muntanya, la gineta o el teixó.teixó.teixó.teixó. 

 

La vegetació de la Calderona és molt diversa, encara que hem de destacar que amb l’activitat humana 

(agricultura, aprofitament forestal, desenvolupament urbanístics, etc.) i  els incendis forestals han deixat  a la 

vegetació en espais de poca accessibi litat, quedant en l’actualitat ocupada en la seua major part per pins 
de la modalitat carrasquercarrasquercarrasquercarrasquer , matorrals com e l margallómargallómargallómargalló i herbes com el romerromerromerromer , la sarsaparrellasarsaparrellasarsaparrellasarsaparrella, la sàlviasàlviasàlviasàlvia, el 

timonettimonettimonettimonet  . 

ACTIVITATS:ACTIVITATS:ACTIVITATS:ACTIVITATS:    

    

•  MarxaMarxaMarxaMarxa fins el Monestir de Sant EsperitSant EsperitSant EsperitSant Esperit, 
monument que la seua construcció data del 

1404. 

•  RastreigRastreigRastreigRastreig per la Vall de Toliu Vall de Toliu Vall de Toliu Vall de Toliu a la recerca 

d’herbes per tal de confeccionar sals aromà-

tiques. 

•  Dinàmiques i  jocs en gran grup amb e l 

paracaigudes. 
•  Activitats didàctiquesActivitats didàctiquesActivitats didàctiquesActivitats didàctiques. 

 

En tot moment anirem acompanyats per l’e-

quip de monitors de TOT ANIMACIÓ. (el 

nombre de monitors dependrà del nombre 

total de participants) 

HORARI DE LES ACTIVITATS:HORARI DE LES ACTIVITATS:HORARI DE LES ACTIVITATS:HORARI DE LES ACTIVITATS:    

• L’hora del dinar serà a les 

14.00h 14.00h 14.00h 14.00h del migdia. 

• L’activitat conclourà a les 16.00h16.00h16.00h16.00h.    

INCLOU.INCLOU.INCLOU.INCLOU. 

• Entrada i activitats Entrada i activitats Entrada i activitats Entrada i activitats al Museu Mu-Mu-Mu-Mu-

sitsitsitsit . 

• MonitorsMonitorsMonitorsMonitors per a les activitats a la 

Calderona. 

• Activitats didàctiques Activitats didàctiques Activitats didàctiques Activitats didàctiques de la jorna-

da. 
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15 15 15 15 €    
IVA incluidoIVA incluidoIVA incluidoIVA incluido 


