
VISITES ESCOLARS - SEGON CICLE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Per tal de poder preparar la vostra visita al CIC Fassina us enviarem un document amb el material didàctic 
un cop confirmada la reserva. 

Els continguts que es recomanen preparar abans són els següents:

Abans de fer la visita al CIC Fassina:

• Parlar sobre la Fil·loxera. Què és? Com és? Què menja?
• Explicar que aquest insecte ve d'Amèrica i que va desencadenar una plaga a tota Europa i a Sant 

Sadurní d'Anoia.
• Introduir els Set Savis de Grècia (Marc Mir, Modest Casanoves, Antoni Escayola, Manuel Raventós, 

Francesc Romeu, Pere Rovira i Rafael Mir) que van trobar la solució a la plaga.
• Explicar que a Sant Sadurní d'Anoia el 8 de setembre es celebra la Festa de la Fil·loxera.
• Introduir el concepte “Fassina” i explicar què és i què es feia en les antigues fassines.
• Donar algunes pinzellades sobre el procés d'elaboració del cava.

Durant la visita:

• Explicarem què és una Fassina i ens centrarem en la Fassina de Can Guineu, actual Centre 
d'Interpretació del Cava.

• Es parlarà de l'elaboració de vins i aiguardents al Penedès i dels beneficis que va portar a la regió.
• Es tractarà el tema de la plaga de la Fil·loxera i de la seva superació. 
• S'explicarà el procés d'elaboració del cava amb suport visual per tal de seguir les explicacions.
• Es projectaran dos audiovisuals; un sobre la Festa de la Fil·loxera i un altre en 3D.
• Es realitzarà una manualitat: un memori sobre els elements que intervenen a la verema.

                                               Decorar uns sotagots o unes estovalles.
                                               Fer uns anuncis publicitaris 

Després de la visita:

• El nostre personal us facilitarà una carpeta amb les manualitats dels vostres alumnes per acabar-les
a l'escola.

• Activitats que es proposen per l'escola: acabar la manualitat començada al CIC Fassina.
                             

Informació i reserves
CIC FASSINA – Centre d'Interpretació del Cava
C. de l'Hospital, 23 Sant Sadurní d'Anoia
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T. 93 891 31 88
turisme@santsadurni.cat
www.turismesantsadurni.cat
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