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LA VEREMA 

 

Aquesta sortida pretén donar a conèixer la terra de vins que és el Baix Penedès, la vinya, el cep, els tipus 

de raïm i el procés del vi. 

A partir d’un personatge d’animació coneixerem la vida tradicional a pagès, així com mètodes artesanals 

i tradicionals en el món del vinya. 

La sortida es pot complementar amb una visita a un dels cellers de la comarca per veure directament 

l’elaboració actual, embotellament i etiquetatge del vi de la denominació d’origen Penedès. 

CONTINGUTS 

- El cicle de la vinya 

- Les parts d’un cep 

- Els tipus de raïm 

- El procés d’elaboració del vi 

PROGRAMA SENSE VISITA AMB INFANTIL I INCIAL 

- Arribada a la casa 

- Animació  

- Passejada entre vinyes  

- Dinar 

- Roda d’activitats: Trepitjada de raïm, Llançament d’espardenya, Taller-record 

- Cloenda activitat 

PROGRAMA SENSE VISITA AMB MITJÀ I SUPERIOR 

- Arribada a la casa 

- Animació 

- Passejada entre vinyes dinamitzat amb un treball de camp 

- Visita a l’exposició de la casa  

- Dinar 

- Roda d’activitats: Trepitjada de raïm, Jo de gran vull ser viticultor, Llançament d’espardenya 

- Cloenda activitat 
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PROGRAMA AMB VISITA AL CELLER INFANTIL I INICIAL 

- Arribada al celler 

- Visita al celler 

- Arribada a la casa 

- Dinar 

- Animació 

- Roda d’activitats: Trepitjada de raïm, Llançament d’espardenya, Taller-record 

- Cloenda activitat 

 

PROGRAMA AMB VISITA AL CELLER MITJÀ I SUPERIOR 

- Arribada al celler 

- Visita al celler 

- Arribada a la casa 

- Dinar 

- Roda d’activitats: Trepitjada de raïm, Jo de gran vull ser viticultor, Llançament d’espardenya 

- Cloenda activitat 
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