Descobreix els secrets de Montsonís a
partir de les pistes amagades

Dia

Dia 1



2



Punt de trobada: El corral de l’Ajocarot


Punt de trobada: Ruta Land Art








1. Benvinguts/des a Montsonís! 



3. Busca diferents pistes amagades durant el camí:



La Xiruca, la Tina i la Geruma, les oques, el gall i els ànecs són uns

Uns

encantadors animalets que formen part del corral de l’Ajocarot i que

gegant de Montsonís. 



estan desitjant conèixer-vos. 


rètols indicadors i unes marietes de pedra us conduiran cap al

Fes-te una foto amb totes
teu quadern de viatge.






La vostra missió comença aquí! Dirigeix-te al corral de Montsonís i

les

pistes

t trobis i dibuixa

que e

les en el

descobreix les dues burretes:.



Per completar aquesta fase has de respondre a la pregunta següent: 


Punt de trobada: el Padrí de Montsonís








Quina es la Tina i quina es la Geruma?



4. Al final

às

de la ruta et trobar

 



’

a l avi gent

Pista: La Tina es mes f redolica i va mes abrigada. 



Padrí de Montsonís”.

Si saps la resposta anota-la en el teu quadern de viatge.












Fes-te una foto per demostrar que l’has trobat.




5. Ara que has trobat
quina alçada té? 



el

famós

Padrí

,

,

ano

menat “El

podries

esbrinar

Hi ha maneres de calcular-ho: Quan medeixes tu? Quantes vegades
fa el padrí la teva alçada? I si es poses dret, quan mediria ? 

Anota-ho en el teu quadern de viatge.




Visita teatralitzada al castell de Montsonís


2. Felicitats! Heu passat al següent nivell. 















Durant

Final de viatge: la recepció “la botiga”


z

aquesta

teatralit ada al

En

aquesta

existien

m

tindreu

l’oportunitat

Castell de Montsonís. 



fase

òbils,

comunicació

missió

tens

ordinadors

especial.

castell a castell?



una

Com

missió
ni
es

de

gaudir

d’una

visita




6. Felicitats! Has trobat totes les pistes amagades.

important.

Durant

Edat

l’

Mitjana

no

ò tenien un sistema de
comunicaven per enviar missatges de
telèfons

per

Quan obtinguis la resposta anota-la en el teu quadern de viatge.




Felicitats! Has trobat totes les pistes amagades.
seu fi però tenim una sorpresa preparada per a
descobreix quina és.













La missió ha arribat al
tu.

Vine

a la recepció i

Quadern de respostes

Punt de trobada: El corral de l’Ajocarot


Punt de trobada: Ruta Land Art


1. En el corral de Montsonís trobaràs les burretes i altres animalets. 

Dibuixa-’ls i posa’ls-hi el nom a cadascún.


3. Busca diferents pistes amagades durant el camí:
















Dibuixa

els rètols indicadors que trobis i una de les marietes de pedra

que hagis descobert pel camí. Quantes n'has trobat? 











































Per completar aquesta fase has de respondre a la pregunta següent:
De quin color es la Tina i de quin color es la Geruma?

 






4. Al final

Montsonís

Per completar aquesta fase has de respondre a la pregunta següent:

Fes-te

Tots van ben abrigats, però com s'abriguen les aus i com ho fan els

”. 



una

moment

.




vi

de la ruta et trobaràs a l’a

foto

amb

l’avi

gegant

gent

per

,

anomenat

recordar

“El

aquest

Padrí de

àstic

fant

mamífers?  







5.

Ara què has trobat el Padrí de Montsonís podries
çada té? I si es poses dret, quant mediria? 







esbrinar quina

al

Punt de trobada: Visita teatralitzada al Castell de Montsonís



2. En aquesta fase tens una missió important. Durant l’Edat Mitjana
no existien mòbils, ordinadors ni telèfons però tenien un sistema de
comunicació especial. Com es comunicaven per enviar missatges de
castell a castell?

Final del viatge: la Botiga

Felicitats! Has trobat totes les pistes amagades.



La missió ha arribat al seu fi però tenim una sorpresa preparada
per a tu. Vine a la recepció i descobreix quina és.

