
La verema

15

HORARI: de 10 a 14 h 
EDATS: Cicle Inicial, Mitjà i Superior
ÈPOCA RECOMANADA: setembre i octubre
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 150

ACTIVITAT

CARACTERÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ

LES ACTIVITATS

Volem fer viure els assistents què és i com es fa una verema, i ho 
farem com es feia antigament. Prepareu-vos per trepitjar raïm!

L’activitat es realitza majoritàriament a les vinyes de Mogent, a 15 
minuts de la casa, després d’una petita excursió pels camins del Parc 
Natural del Corredor-Montnegre.

A les vinyes ens hi espera el pagès/a que, amb l’ajuda dels monitors/
es, guiarà l’activitat.

Cada participant s’emporta cap a casa com a obsequi l’ampolleta de 
mostra de most i el quadernet de la verema!

· Presentació de l’activitat
· Excursió a les vinyes de Mogent
· Presentació de la vinya dinamitzada 
  pel pagès/a
· Elaboració del quadernet de la verema
· Explicació dels elements del cep
· Dinàmica del ramell de raïm
· Collita del raïm
· Trepitgem el raïm
· Plantem el futur cep
· Representació de l’extracció de most 

· Treballem amb monitoratge titulat 
en el món del lleure

· Cada grup té un coordinador/a per 
estar en contacte amb el professorat

· Les activitats de les sortides i 
colònies estan assegurades amb la 
nostra RCO i l’assegurança d’accidents

· Recomanem portar roba còmoda. 
En previsió del temps: roba d’abric, 
capelina o crema solar i gorra

· El llistat d’activitats s’adaptarà en 
funció del cicle i el volum del grup

Fins les 10.30 h: Arribada grup 
(monitoratge i professorat)

De 10.30 a 11 h: Esmorzar grup 
(monitoratge i professorat) 

De 11 a 14 h: Activitats                   
(monitoratge i professorat)

A partir de les 14 h: Dinar i lliure  
(sense monitoratge)
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llinars@maristes.cat
www.maristes.cat/mogent
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