
ACTIVITATS PER ESCOLES CURS 2015/2016

Activitat
didàctica
La Verema
Gaudeix de la verema solidària 
a la Finca Urpina d’Ampans



AMPANS és una fundació que treballa per la quali-
tat de vida de les persones amb discapacitat intel.
lectual a la comarca del Bages.

Entre els nostres centres trobem la LLAR-RESI-
DÈNCIA URPINA de Sant Salvador de Guardiola. 
Una llar que proporciona acolliment residencial 
a persones adultes. Són aquestes persones, les 
encarregades de fer la verema i cuidar la vinya 
d’Urpina durant tot l’any.

El fruit d’aquest treball són els vins d’Urpina, els 
vins solidaris de la DO Pla de Bages.



ACTIVITAT DIDÀCTICA “LA VEREMA”

QUI L’ORGANITZA:
Mestres i alumnes de l’Escola Jeroni de Moragas 
i usuaris de la Llar-residència Urpina, d’AMPANS.

QUI IMPARTEIX L’ACTIVITAT: 
Persones ateses a AMPANS

A QUI VA DIRIGIDA L’ACTIVITAT: 
L’activitat està dirigida a l’etapa d’Educació Infan-
til i CI Primària

OBJECTIU GENERAL: 
Iniciar-se en el món de la vinya i la verema mit-
jançant activitats adaptades als alumnes de les 
escoles. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
-  Establir un primer contacte amb la vinya i ex-
perimentar les sensacions que aporta.
-  Conèixer les parts del cep i les varietats
-  Conèixer la funció de les barraques de vinya
-  Conèixer com s’elabora el most
-  Compartir una activitat amb les persones ate-
ses a AMPANS i fomentar la inclusió social.



ACTIVITAT DIDÀCTICA “LA VEREMA”

ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT: La proposta 
consisteix en una estada a la Finca Urpina, de 
10h a 16h. Durant el matÍ tenen lloc les activitats 
relacionades amb la vinya (coneixement dels 
ceps, recollida de raïm, xafada de raïm, desco-
berta de les barraques de vinya...).  Després de 
dinar,  tallers lúdics (dibuix, visita a les cabres...)

10.00 Esmorzar
11.00 Presentació
12.00 Taller de verema / barraques de vinya
14.00 Dinar
15.00 Tallers lúdics
16.00 Valoració de l’activitat i cloenda”

QUAN ES REALITZA: Setembre i octubre (èpo-
ca de verema)

PREU: El preu és de 6 euros per participant 
(cada participant s’enduu una ampolleta de most 
de record)

CONTACTE:

M.Rosa Canudas
T 93 835 41 23 
M 627 80 50 55
rcanudas@ampans.cat


