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Tallers al Castell de Castelldefels

El Castell de Castelldefels reobre les portes amb
tallers adreçats als diferents nivells educatius.
L’alumnat podrà complementar la visita guiada
al castell i/o l’atracció Piratia amb activitats
dinàmiques i engrescadores que els permetrà
veure la història amb uns altres ulls. L’objectiu
fonamental dels tallers és despertar la curiositat
de l’alumnat, tot motivant la seva creativitat i
esperit crític a través del joc.
Us convidem a passar el dia als jardins del castell on
podreu gaudir d’un entorn inigualable i profunditzar
en la història de Castelldefels al voltant del castell.
					Ed.infantil

A continuació podeu
veure un quadre-resum
amb les activitats
que us hem preparat:
Cliqueu sobre el títol de
l’activitat per obtenir
més informació.

Ed.primària

Ed.secundària

Visita teatralitzada			
Construïm una història,
construïm castells			
Ens orientem com pirates!			
Fes d’arqueòleg o arqueòloga			
Presoners al Castell			
Coneix els pirates			
Piratia		
Visita Guiada*
* També per a Batxillerat
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Tallers al Castell de Castelldefels

EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL
Visita teatralitzada

En la Visita teatralitzada en Barbapelada ens ensenya el Castell, coneixerem
el castell de Castelldefels d’una manera divertida i vivencial.
Descobrirem què és un castell i per a què s’utilitza de la mà d’una trempada
pirata -sí, es tracta d’una dona- que en coneix tots els secrets.

1h*
*la visita es pot
adaptar al temps
disponible.

6€ / alumne.
Mínim 20 alumnes.
Per cada 20 alumnes,
2 professors gratis.

Construïm una història, construïm castells
Aprenem jugant!

Al taller Construïm castells, crearem de forma col·laborativa, una història.
Farem una breu visita al Castell de Castelldefels, on descobrirem les
parts que el configuren. Després, posarem en pràctica el que hem après,
tot reproduint un castell amb Kapla, un joc de construcció, primer de
forma guiada, i després lliure, deixant volar la nostra imaginació. Junts
ens divertirem construint castells i ens imaginarem com era la vida dins la
fortalesa. Finalment, crearem un record que ens emportarem.

1h*
*la visita es pot
adaptar al temps
disponible.

6€ / alumne.
Mínim 20 alumnes.
Per cada 20 alumnes,
2 professors gratis.
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Ens orientem com pirates

Com s’ho feien els pirates per orientar-se al mar?
Al taller Ens orientem com pirates coneixerem alguns conceptes
bàsics de navegació i instruments que utilitzaven els nostres
avantpassats per orientar-se. Aprendrem a llegir un mapa
amb l’ajuda d’una brúixola que crearem nosaltres mateixos*.
Finalment, coneixerem la història del pirata més temut a
Castelldefels, el capità Dragut.

50 min.*
*la visita es pot
adaptar al temps
disponible.

6€ / alumne.
Mínim 20 alumnes.
Per cada 20 alumnes,
2 professors gratis.

*Bona part d’aquest taller és realitza als jardins del Castell i, per tant,
es tracta d’una activitat exterior.
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
Fes d’arqueòleg o arqueòloga

Sabies que els arqueòlegs i les arqueòlogues són investigadors/es
que ens ajuden a descobrir i reconèixer el passat? I si poguéssim fer
d’arqueòlegs/arqueòlogues per un dia?
Al taller Fes d’arqueòleg o arqueòloga veurem restes arqueològiques
d’època ibèrica i romana in situ, aprendrem quina és la tasca de les
persones que es dediquen a l’arqueologia, i a interpretar troballes
arqueològiques per desxifrar-ne els misteris. També farem un repàs
de les diferents èpoques històriques.

50 min.*
*la visita es pot
adaptar al temps
disponible.

6€ / alumne.
Mínim 20 alumnes.
Per cada 20 alumnes,
2 professors gratis.

Presoners al Castell

Durant la Guerra Civil Espanyola, el castell de Castelldefels
va servir com a presó per a brigadistes internacionals.
Al taller Presoners al castell, coneixerem les històries
d’alguns d’aquests brigadistes, gràcies als missatges
xifrats que van escriure. Haurem de treballar en equip
per obrir el cryptex i així descobrir què va passar als
presoners, per tal d’alliberar-los del silenci en el qual
han quedat presos.

45 min.*
*la visita es pot
adaptar al temps
disponible.

6€ / alumne.

Mínim 20 alumnes.
Per cada 20 alumnes,
2 professors gratis.
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
Piratia

Deixa’t sorprendre per la nova activitat pirata. Piratia és una experiència interactiva i immersiva amb audiovisuals
i alguna sorpresa més en la qual ens posarem en la pell de valents pirates que ataquen les costes de Castelldefels.
Després jugarem amb diferents jocs que ens permetran adquirir coneixements sobre la pirateria.

40 min.*

3€ / alumne.

*la visita es pot
adaptar al temps
disponible.

Per cada 20 alumnes,
2 professors gratis.

Mínim 20 alumnes.
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Tallers al Castell de Castelldefels

EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Visita guiada

El Castell de Castelldefels, element defensiu durant els
atacs barbarescos, s’alça a 59m sobre el nivell del mar,
esdevenint-ne símbol protector.
L’església n’és la part més antiga, situada sobre restes
ibèriques i romanes. El Castell de Castelldfels és testimoni
de diverses èpoques i de les històries de les persones que
el van trepitjar. Un/a guia ens acompanyarà a descobrir els
secrets del Castell de Castelldefels.
Inclou l’entrada a Piratia, l’experiència pirata.

1h 15min.*
*la visita es pot
adaptar al temps
disponible.

6€ / alumne.
Mínim 20 alumnes.
Per cada 20 alumnes,
2 professors gratis.
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Coneix els pirates

Què entenem per pirata? Quin pes ha tingut
la literatura i, més recentment, el cinema, en
la creació de la imatge que tenim del pirata?
Es tracta d’una figura obsoleta o actualment
encara existeix la pirateria?
El taller Coneix els pirates proposa l’anàlisi
d’una lectura descontextualitzada de fragments
escrits sobre pirateria (real i fictícia), per tal
d’extreure les nostres pròpies conclusions.
També reflexionarem sobre la pirateria
informàtica i la pirateria actual del Golf de
Guinea.

1h*
*la visita es pot
adaptar al temps
disponible.

6€ / alumne.

Mínim 20 alumnes.
Per cada 20 alumnes,
2 professors gratis.
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PÍCNIC PACK

Les escoles que visiten El Castell
tenen l’opció de fer pícinic en una
de les àrees públiques habilitades.
El Pícnic Pack inclou una garrafa
d’aigua, gots i una bossa
d’escombraries. Afegeix-lo en
el moment de fer la reserva.

Gratuït
amb
reserva
prèvia
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MESURES SEGURETAT COVID19
Desinfecció contínua de les instal·lacions, superfícies, datàfons i banys.
Posada a la disposició dels visitants d’un dispensador de gel hidroalcohòlic.
El grup escolar no coincidirà amb cap altre grup durant la seva visita a l’interior del Castell.
Es disposa de sabó i gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans a l’inici i finalització dels tallers.
Els WCs es netegen tots els dies. Els alumnes no poden accedir-hi per si sols, sempre han d’anar acompanyats d’un adult.
L’espai utilitzat pels tallers disposa de ventilació natural tot l’any.
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ELCASTELLDEFELS

INFORMACIÓ PRÀCTICA

UBICACIÓ

Plaça del Castell, 1 | 08860 Castelldefels

COM ARRIBAR
Pl. Joan XXIII

R2, R2S
CF1, L96, L97, L99
Accés des de la carretera C-32.
Sortida 46 Centre Ciutat Castelldefels.
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DOSSIER PEDAGÒGIC
Amb la reserva de l’activitat, s’entrega un dossier
pedagògic per a poder treballar a l’aula i, d’aquesta
manera, profunditzar en alguns dels temes treballats
durant el taller.
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INFORMACIÓ I RESERVES
elcastelldefels@adleisure.com
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