
 

CATÀLEG D’ACTIVITATS EDUNAUTES 

Hola Edunauta! Tens a les teves mans el catàleg d’activitats 
edunautes que podràs realitzar aquests dies de Nadal. Trobaràs 

activitats organitzades en les que t’hauràs d’identificar amb el teu 
passaport perquè et segellin la teva participació i d’altres activitats 

que tu o la teva família podreu segellar. Bon viatge! 

 

NADAL A L’AIGUA 
Infants i famílies podran gaudir d'activitats lúdiques organitzades dins l'aigua.  

L'infant ha de venir acompanyat d'un adult. 
Organitza: Complex Aquàtic 
Dates: 22, 23, 24, 28, 29 i 30 de desembre 
Horari: de 12 a 14h i de 17:30 a 19:30h 

Totes les edats 
Gratuït per als infants. 
El preu d'accés de l'adult és de 7,53€ 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!  
 
 

LA REPARATRUCK 
Servei d'autoreparació que, amb l'ajuda d'un tècnic especialitzat, t'ensenyarà a 

reparar joguines, petits electrodomèstics, aparells informàtics i, fins i tot, bicicletes.  
Organitza: servei de Mediambient Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Lloc: Rambla Sant Francesc 
Data: Diumenge 27 de desembre  
Horari: Entre les 11 i les 14 hores. 
Apte per a totes les edats 
Activitat gratuïta 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!  
 
 

EL CIRC DELS IMPOSSIBLES. MAG STIGMAN 
El circ dels impossibles és un espectacle de màgia, malabars, coreografies, grans 

il·lusions, molta música i energia amb la participació activa del públic. 
Organitza: La xarxa 
Lloc: Teatre Cal Bolet 
Data: 20 de desembre 
Horari: A les 12h i a les 18h 
A partir de 4 anys.  
Preu: 6 euros 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!  
 
 
 



FÀBRICA DE LES JOGUINES 
Els divertits personatges que treballen a la fàbrica s'encarreguen d'ordenar totes les 

cartes que han enviat les nenes i els nens als Reis d'Orient, i d'organitzar les 
comandes perquè la nit de reis cadascú rebi el seu regal. 
Organitza: servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Lloc: Carrer del Comerç 29 
Data: 27, 28, 29, 30 desembre i 2, 3i 4 gener 
Horari: de 10:30h a 12:30h i de 17h a 19.30h 
A partir de 3 anys 
Preu: Infants 2€ - Adults 4€                              
Entrades: entrades.vilafranca.cat 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem! 
  
 

INSOMNIA 
On els somnis es fan tangibles.  
Organitza: servei de Cultura Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Lloc: Plaça de la Constitució 
Data: 27, 28, 29, 30 desembre i 2, 3i 4 gener 
Horari: d'11h a 13h i de 17.30h a 20.30h 
Activitat gratuïta 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!  

 
 

GEMÍNID 
Estel fugaç itinerant. 

Organitza: servei de cultura de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Lloc: carrers del centre 
Dates: 27, 28, 29, 30 desembre i 2, 3 i 4 gener 
Horari: de 10.30h a 12.30h i de 18.30h a 19.30h 
Totes les edats 
Activitat gratuïta 
En aquesta activitat tu o la teva família podeu segellar el passaport amb un 
dibuix, un gomet o de la manera que vulgueu.  
Sigues tu qui pren el comandament de la teva nau! 
 
 

TALLERS DE NADAL D’ARTS I OFICIS 
Itinerari de quatre tallers de lleure educatiu vinculats en la temàtica de l’Art i els 
Oficis, on els infants aprendran diferents tècniques d’art relacionades amb els oficis 
de joieria, ceràmica, art i disseny.   
Organitza: servei d’Educació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Lloc: Plaça Jaume I 
Dates: 28-29-30 i 31 desembre  4 i 5 de gener 
Horari: D'11 a 13h i de 17.30 a 19,30. El 31 de desembre i 5 de gener 

només matins 

De 5 a 12 anys 
Activitat gratuïta 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!  



 
 

EXPLORA EL MUSEU 
Recurs educatiu amb un seguit de jocs i proves que permeten als infants seguir els 
continguts de l’exposició mentre passen una bona estona. 
Organitza: VINSEUM 
Horari: de Dimarts a dissabte de 10h a 14h i de 16h a 19h  
                  Diumenges i festius de 10h a 14h 
+ Informació: www.vinseum.cat/ 
Recomanat de 6 a 12 anys 
Gratuït per a infants fins a 12 anys 
Reserva prèvia: entrades.vinseum.cat 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!  
 

 

FES-TE EL CARNET DE LA BIBLIOTECA! 
I fes un mínim de 20 préstecs durant l'edició del Passaport. 
Organitza: Biblioteca Torres i Bages 
Horari: veure horaris a https://biblioteca.vilafranca.cat 
Totes les edats 
Activitat gratuïta 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!  

 
 

JA TENS EL CARNET DE LA BIBLIOTECA? 
Fes un mínim de 20 préstecs més durant l'edició del Passaport Edunauta i et posarem 

un segell! 
Organitza: Biblioteca Torres i Bages 
Horari: veure horaris a https://biblioteca.vilafranca.cat 
Totes les edats 
Activitat gratuïta 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!  
 
 

PUJA AL TREN. T’hi apuntes! 
Viuràs una experiència lectora fascinant.  Si llegeixes un mínim de tres llibres dels que 
s'ofereixen en el concurs et posarem un segell.  
Organitza: Biblioteca Torres i Bages 

+ Informació:  https://biblioteca.vilafranca.cat/infantil/puja-al-tren 
Recomanat de 9 a 13 anys 
Activitat gratuïta 
Porta el teu Passaport Edunauta i el segellarem!  
 
 
 
 
 
 
 

http://entrades.vinseum.cat/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=MUSEU&property=MUSEU&codiActiv=&grupActiv=&codiCicle=&retorn=ok


 

PASSEJADA PEL CAMÍ DEL VI 
Un sender que convida a passejar entre la ciutat i el camp. Un recorregut senzill que 
permet, gràcies a les diferents estacions que hi ha pel camí, experimentar amb els 
sentits el món de la vinya i el vi.  
Pots descarregar-te el Joc de les estacions per fer durant al recorregut!  
Organització: servei de Mediambient de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
+informació: https://mediambient.vilafranca.cat/entorn/passejades 
Activitat familiar i gratuïta 
En aquesta activitat tu o la teva família podeu segellar el passaport amb un 
dibuix, un gomet o de la manera que vulgueu.  
Sigues tu qui pren el comandament de la 
teva nau! 
 

 
 

 

SEGUINT EL RASTRE DEL TIÓ 
Com viuen els tions de la muntanya de Sant Pau? Itinerari per descobrir en família 
com viuen els tions a la muntanya de Sant Pau. Descarrega't el tríptic i segueix les 
pistes de l'esquirol Oriol!  
Organització: servei de Mediambient de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès 
+ informació: https://mediambient.vilafranca.cat/ 

Dates: de l'11 de desembre al 7 de gener de 2021 
Activitat familiar i gratuïta 
En aquesta activitat tu o la teva família podeu segellar el 
passaport amb un dibuix, un gomet o de la manera que 
vulgueu. Sigues tu qui pren el comandament de la teva nau! 
 
 

ITINERARI ENTRE VINYES 
Aquesta passejada guiada mostra com han evolucionat els ceps i els raïms de diferents 
varietats presents i quines pràctiques es requereixen per a obtenir un raïm madur de 
qualitat. Contempla Vilafranca des de Sant Pau, el seu mirador natural. 

Organització: servei de Mediambient de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
+ Informació: https://mediambient.vilafranca.cat/entorn/passejades 
Activitat familiar i gratuïta 
En aquesta activitat tu o la teva família podeu segellar el passaport amb un 
dibuix, un gomet o de la manera que vulgueu. Sigues tu 
qui pren el comandament de la teva nau! 
 
 
 
 
 
 

https://mediambient.vilafranca.cat/entorn/passejades
https://mediambient.vilafranca.cat/
https://mediambient.vilafranca.cat/entorn/passejades


 

ALTRES ACTIVITATS QUE POTS FER EN FAMÍLIA DURANT AQUESTS 

DIES DE NADAL 
Un passeig per visitar els mercats de Nadal, l’exposició del Tomasot i la Ballarica, els 
galls als balcons, l’exposició "L'Aviram i la Fira a cel obert",... 
+ Informació: https://cultura.vilafranca.cat/esnadal 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Aquesta és una programació d’activitats per aquests dies de Nadal 

Trobaràs l’actualització de totes les activitats més un catàleg per fer activitats a casa en 
família  a https://educacio.vilafranca.cat/ 

 
Activitats amb mesures de seguretat Covid19 

La programació  podria veure’s alterada per modificació de les mesures de prevenció 
derivades de la crisi sanitària o per causes meteorològiques 

 

 
 

https://educacio.vilafranca.cat/

