
PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT | LA MUNTADA.  

auladenatura@lamuntada.cat 

www.lamuntada.cat 

   

 

CAMP DE TREBALL ESCOLAR AL PARC 
 
ÈPOCA PER FER L’ACTIVITAT:  Preferiblement octubre i novembre, abril i maig 
LLOC:     La Muntada, Escola de Natura. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

La Muntada té una llarga tradició organitzant camps de treball. 

El camp de treball permet gaudir d’una estada al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac fent i 

aprenent una tasca útil, intensificant la convivència amb els companys i valorant el dia a dia. 

Els camps de treball alternen l’activitat a la vinya amb l’activitat lúdica, les excursions al privilegiat entorn del 

Parc.  

L’activitat a la vinya es realitzarà amb l’ajut de treballadors de l’Olivera Cooperativa, cooperativa 

d’integració social amb qui La Muntada cultiva i elabora el vi del Parc Natural.  Aquesta tasca 

permetrà a l’alumne entendre les persones amb capacitats diferents i conèixer què és i com treballa 

un Centre Especial de Treball. 
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OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT: 

Els objectius de l’activitat són: 

 Aprendre sobre el cultiu de la vinya 

 Treballar conjuntament i conèixer què és un Centre Especial de Treball 

 Responsabilitzar-se de les tasques diàries 

 Enriquir-se gràcies a la convivència amb els companys 

 Gaudir i conèixer el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

 

 

PROGRAMA ORIENTATIU: 

HORARI DESCRIPCIÓ 

PREVI A L’AULA 

Presentació del Camp de treball i organització prèvia amb la participació de 

l’alumnat 

(opcional: treball de la dieta i dels menús)  

PRIMER DIA 

Benvinguda a la Muntada i coneixement de l’entorn 

Planificació i organització del camp de treball 

Presentació de la Cooperativa d’Integració l’Olivera 

Primera tasca a la vinya 

SEGON DIA 
Tasca a la vinya 

Activitat a l’entorn (tarda) 

TERCER DIA 
Excursió de dia a la Mola, Sant Llorenç del Munt.  
(opcional: fer un bivac al Parc Natural) 

QUART DIA 
Tasca a la vinya 

Activitat - itinerari de nit 

CINQUÈ DIA 
Finalització de la tasca a la vinya i recollida i neteja de la Muntada 

Comiat 

 

ALTERNATIVA: Hi ha la possibilitat de fer una tasca de caire forestal al Parc Natural enlloc 

del treball de la vinya 

 També hi ha la possibilitat de reduir el nombre de dies del camp 
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PREU DE L’ACTIVITAT:  A concretar en funció de dies i programació 

QUI REALITZA L’ACTIVITAT:  La Muntada amb col·laboració de l’Olivera Cooperativa 

EQUIPAMENT:  La masia disposa d’espais d’aula,  lavabos,  i un espai exterior fantàstic 

amb animals per gaudir del Parc Natural. 


