EDUCACIONAL

VISITA A LA GRANJA MAS BES
APRÈN EL FUNCIONAMENT D’UNA GRANJA PRODUCTORA DE LLET

Durant la visita a la Granja Mas Bes tindràs la possibilitat de veure el funcionament
d’una granja productora de llet, adaptada amb les noves tecnologies i conscienciada
amb el medi ambient.

PROGRAMA

Durada de l’activitat: aproximadament 2 hores
GRUPS D’ESCOLARS (PRIMÀRIA) i GRUPS FAMILIARS:
La visita consisteix en una ruta guiada per totes les instal·lacions de la granja. Els nens podran
donar menjar a les vedelles, tocar els vedellets més petits,
veure com munyen les vaques i els ensenyarem a munyir a mà amb la vaca "BES" la vaca de
plàstic de la granja.
També coneixeran altres animals de granja: conills, gallines, ànecs i burros!

GRUPS D’ESCOLARS (SECUNDÀRIA):
La visita consisteix amb una ruta guiada per tota la granja explicant cada secció. Les visites
ensenyen la importància del sector primari, la necessitat d'automatització de les feines, la
importància de l'energia renovable, les noves tecnologies adaptades a l'explotació: sala de
munyir automatitzada, etc. També ensenyen la Planta de Biogàs i recalquen la importància de
l'energia elèctrica aprofitant els purins de les vaques abans d'aplicar-los al camp com adob. La
visita s’adapta al nivell dels alumnes i al seu currículum escolar.

GRUPS DE PROFESSIONALS:
La visita consisteix amb una ruta guiada per tota la granja explicant cada secció. Expliquem el
funcionament de la granja des d'una visió més tècnica i professional. Especialment pensats per
professionals del sector, estudiants de batxillerat científic i tecnològic i universitaris.

MÉS INFORMACIÓ
Idiomes: català, castellà, anglès i francès.
Edat mínima: segons l’edat fan un tipus de visita o un altre.
Grups (mínim/màxim): Grups d’escolars: mínim 25 i màxim 50 persones
Grups de professionals: mínim 20 persones

Aquest projecte està finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel Servicio Público de Empleo Estatal i pel Fons Social Europeu,
d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’ORDRE EMO/280/2013, de 6 de novembre.
Programa finançat a càrrec de fons provinents de Pressupostos Generals de l'Estat

EDUCACIONAL
COM ARRIBAR/ PUNT DE SORTIDA I PUNT D’ARRIBADA
c/ Mas Bes s/n
17184 Salitja, Vilobí d’Onyar - Girona

DATES
Obert tot l’any
PREU NET PER AGÈNCIA
Preu:

Grups d’escolars: € per persona
Grups familiars: € per persona
Grups de professionals: € per persona
[Podeu sol·licitar dossier amb preus a http://www.hibriturselva.cat/contacte]
El preu inclou:
• Visita a la granja, en funció del nivell i el tipus de visita escollida
El preu no inclou:
• Àpats
• Transport fins a la granja

CONTACTES
GRANJA MAS BES

c/ Mas Bes s/n
17184 Salitja, Vilobí d’Onyar – Girona
Carles Comas – 652 307 020 (anglès i francès)
Maria Viñolas – 639 014 269
visites.masbes@gmail.com
joan.masbes@gmail.com

Aquest projecte està finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel Servicio Público de Empleo Estatal i pel Fons Social Europeu,
d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’ORDRE EMO/280/2013, de 6 de novembre.
Programa finançat a càrrec de fons provinents de Pressupostos Generals de l'Estat

