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LA VISITA
Un sol concepte en quatre àmbits
diferenciats

El cava és el centre a l'entorn del qual es
desenvolupa una experiència sensorial i
didàctica que permet conèixer el producte
des de noves perspectives i gaudir d’un
recorregut lúdic, participatiu i original.



Àmbit 1
La màgia de
les bombolles

Vinum titillum
Audiovisual en format calidoscòpic
d'introducció al món del vi que fa pessigolles

La primera experiència arrenca quan els alumnes accedeixen a
l’espai expositiu, entrant físicament dins d’un audiovisual immersiu
calidoscòpic, que els farà sentir i viure en primera persona
la màgia de les bombolles.  

Un repàs de la història del vi que fa pessigolles, des del seu orígen
fins que arriba a Sant Sadurní d'Anoia, bressol del cava.



Àmbit 2
Els enigmes
del cava

Ampolles,
bombolles i taps
Preguntes sobre curiositats del món del cava,
respostes en format vídeo o interactiu

Per què les ampolles de cava porten morrió?

Per què celebrem les victòries esportives amb cava?

Per què trenquem una ampolla de cava contra el casc d’un vaixell

quan l’avarem?

Per què les ampolles de cava són de 3/4 de litre?

D’on surten les bombolles del cava?

Per què són importants les bombolles?

Per què els taps de cava són de suro i tenen símbols a sota?

Què és Do It Yourself amb taps de suro?



Àmbit 3
L'artesania
del cava

L'art
d'elaborar cava

Preguntes sobre l'essència de l'art de l'elaboració
del cava, respostes en format vídeo o interactiu

Quants vins té un cava?

A què fa olor el cava?

És sempre la mateixa ampolla?

El cava, sol o acompanyat?

Què és la fil·loxera?

Els moments clau del procés d'elaboració del cava, un producte

tradicional, excel·lent i versàtil.



Àmbit 4
La festa
de la fil·loxera

La festa
Espectacle audiovisual, amb efectes de llum i fum,
que donen vida als gegantons i capgrossos i
traslladen el públic a la Festa de la Fil·loxera

El narrador és en Marc Mir i Capella, l’antic senyor de la Masia

de can Guineu. A més d’amfitrió de les reunions dels Set Savis, va

ser alcalde del poble i el segon propietari agrícola més important

de Sant Sadurní (després del Marquès de Monistrol). El seu discurs

serà interromput molt sovint per les fil·loxeretes, que donaran el seu

punt de vista a la història.



Proposta
per a escoles
Activitats pensades especialment per a cada grup d'edat

Es proposen diferents activitats per als grups següents:
- COMUNITAT DE PETITS (P3-P4-P5)
- COMUNITAT DE MITJANS (1r-2n-3r Primària)
- COMUNITAT DE GRANS (4t-5è-6è Primària)
- ESO (1r - 4t ESO)
- BATXILLERAT



COMUNITAT
DE PETITS
P3-P4-P5

Visita + taller
La visita amb nens/nes de 3-4-5 anys és
acompanyada amb les explicacions de la guia.

El taller que es proposa, i sempre tenint com a base el contingut del

Centre, és fer un clauer amb un tap de suro en forma de fil·loxera.

Els nens/nes s'enduran la seva obra a casa.

Durada de la visita: 30 minuts

Durada del taller: 30 minuts

Comencem amb el vídeo immersiu de la història del cava en
format calidoscòpic. Continuem descobrint enigmes i curiositats
del cava, com ara què és la pressió i d'on surten les bombolles.
I acabem amb l'explicació de la plaga de la fil·loxera i la seva
festa.



COMUNITAT
DE MITJANS
1r-2n-3r

Visita + taller
La visita amb nens/nes de 6-7-8 anys és guiada. Hi ha
mòduls que s'han de llegir i d'altres que s'han d'explicar.

El taller que es proposa, i sempre tenint com a base el contingut del

Centre, és dissenyar una etiqueta d'una ampolla de cava. Els

nens/nes s'enduran un ampolla petita amb l'etiqueta que hagin

creat.

Durada de la visita: 30 minuts

Durada del taller: 30 minuts

Comencem amb el vídeo immersiu de la història del cava en
format calidoscòpic. Continuem descobrint enigmes i curiositats
del cava, com ara què és la pressió i d'on surten les bombolles,
veurem el procés d'elaboració del cava. Acabem amb l'explicació
de la plaga de la fil·loxera i la seva festa.



COMUNITAT
DE GRANS
4t-5è-6è

Visita + experiment
La visita amb nens de 9-10-11 anys és guiada. Es veuen
audiovisuals i diverses escenografies i expliquem
conceptes com per exemple la pressió.
Abans de la visita farem el taller per poder explicar amb
més detall d'on surten les bombolles del cava.

L'experiment que es proposa, i sempre tenint com a base el contingut
del Centre, és observar la fermentació dins un got d'aigua amb sucre
i llevats, d'aquesta manera s'entén el naixement de les bombolles en
el cava. 

Durada del taller: 30 minuts

Durada de la visita: 40 minuts



ESO
1r - 4t Visita + Joc

La visita al Cava Centre per a secundària es duu
a terme de manera lliure. Els alumnes visiten
l'espai al seu ritme, amb la supervisió del
personal del Centre. 

El joc que es proposa és un concurs de preguntes per equips (de 2 a

4 equips). Les preguntes es responen amb tota la informació que

han rebut durant la visita al CAVA CENTRE.

Durada de la visita: 45 minuts

Durada del concurs: 30 minuts



BATXILLERAT Visita + Joc

El joc que es proposa és un joc d'olors per grups.

Es tracta de diferenciar els diversos aromes que podem apreciar en

el cava: afruitats, torrats, cítrics... 

Durada de la visita: 45 minuts

Durada del joc: 30 minuts

La visita al Cava Centre es duu a terme de
manera lliure. Els alumnes visiten l'espai al seu
ritme, amb la supervisió del personal del Centre. 



INFORMACIÓ
DE CONTACTE

Màxim d'alumnes per grup

Un grup - classe (25-30 alumnes)

Preu de la visita

7 € (inclou visita i activitat)
Per a més nformació i reserves
C/ Hospital, 23 - La Fassina de can Guineu
08770 - Sant Sadurní d'Anoia
T. 938913188 - A/e. cavacentre@santsadurni.cat
www.turismesantsadurni.cat 

Visites combinades

Et proposem que allarguis l'estada a Sant Sadurní
amb les visites combinades del Cava Centre amb
d'altres espais turístics. Consulta les opcions
disponibles a: www.turismesantsadurni.cat. 

Horaris

Visites concertades de dimarts a divendres


