
VISITES ESCOLARS - EDUCACIÓ INFANTIL

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:

• Explicar amb imatges què és un cep, una vinya, un raïm i un gotim.
• Parlar sobre la Fil·loxera. Què és? Com és? Què menja?
• Explicar que aquest insecte ve d'Amèrica.
• Explicar què va desencadenar a tota Europa i Sant Sadurní.
• Explicar que a Sant Sadurní d'Anoia el 8 de setembre es celebra la Festa de la Fil·loxera.

Durant la visita:

• Parlarem de la Festa de la Fil·loxera i veurem els elements que hi intervenen. Veurem la Fil·loxera, 
els ceps, els pagesos, les fil·loxeretes i els Set Savis de Grècia representats en ninots de cartró-
pedra. També podran veure els gegants de Sant Sadurní, en Ferran i la Isabel.

• Se'ls explicarà el conte: “Els Gotims” amb el qual coneixeran d'una manera molt divertida i senzilla 
les tres varietats pròpies de raïm del Penedès (Macabeu, Xarel·lo i Parellada) i com a la verema els 
cullen per tal de portar-los a premsar.

• Realitzaran una manualitat: uns titelles a partir del conte: “Els Gotims”.
• Acabarem la visita amb la projecció d'un audiovisual sobre la Festa de la Fil·loxera.

Després de la visita:

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

• Activitats que es proposen: Fer un teatre de titelles sobre el conte que s'ha explicat.
                                            Inventar una història on els Gotims no han caigut del tractor.
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