
365 
dies a l’any
24 
hores al dia 

La granja escola 
i parc 
amb més animals 
de Catalunya

- 120 km de Barcelona
- 234 km de Girona
- 84 km de Tarragona
- 15 km de Lleida

Granja escola la Manreana
Mas Sant Jordi – Afores, s/n
25430 – Juneda
Tel. 973 050 257 
info@lamanreana.com
www.lamanreana.com 

Segueix-nos:  @lamanreana

NOU ITINERARI, ara a 10 minuts de Lleida!!!!
Desde la N-240 direcció Lleida-Tarragona agafar el 
trencant de la bascula municipal (URGASA), pas-
sareu per davant de la bascula municipal, heu de 
continuar el cami durant 4,5 kms, al final d’aquest 
trobareu una granja, cal que trenqueu a l’esquerra, 
seguiu el camí, esteu a 1,5 kms. Tot el camí està 
pavimentat.



La granja escola i parc la Manreana està situada a Ju-
neda, enmig dels paratges garriguencs. Envoltats de 
camps i de natura, disposem d’una masia de pagès 
que consta de dues cases amb gran capacitat, 50 
especies d’animals de granja, i salvatge, hort, zona 
esportiva, piscina, laberint de fusta, pantà i altres ins-
tal·lacions que us permetran descobrir la tradicional 
vida rural catalana.

OBJECTIUS GENERALS

Promoure i donar a conèixer la vida de pagès a Les 
Garrigues.
Permetre als visitants una interacció total amb els 
animals de granja i salvatges per tal d’aconseguir 
un aprenentatge vivencial i significatiu.
Promoure un interès i un respecte per l’entorn pro-
per i el medi ambient.
Oferir la possibilitat de gaudir d’activitats diferents 
i noves a la natura que contribueixin al desenvolu-
pament integral.
Fomentar hàbits de convivència en un àmbit dife-
rent al marc escolar o familiar.
Esdevenir un recurs educatiu com a suport a la 
tasca docent.
Posar en valor la vida i feina dels pagesos i pageses 
per conservar i guanyar-se la vida a les zones rurals.

Aquí, els animals hi viuen com a reis. 
En tenim de més de 50 espècies diferents! 

EQUIP
El nostre equip de monitors és, sens dubte, el nostre 
tret distintiu més remarcable, tenen una llarga ex-
periència en el món del lleure educatiu. Pensem ac-
tivitats i les adaptem al contingut curricular de cada 
cicle: instituts, escoles, llars d’infants. 

ACTIVITATS GRANJA ESCOLA
Possibilitat d’estada d’un, dos, tres...dies

La granja (EI, CI, CM, CS): Visita guiada a totes les ins-
tal·lacions de la granja. Els nens i nenes podran interaccio-
nar amb els animals i realitzar les tasques més típiques del 
granger. 

El món del cavall (CI, CM, CS): Aprendrem tot el que té 
a veure amb aquests animals: les característiques, les dife-
rents races, les seves necessitats i peculiaritats... Es farà 
una iniciació al món de l’hípica i podrem muntar els nostres 
ponis i cavalls.

Laberint+rocòdrom (EI, CI, CM, CS): Els més valents 
podreu gaudir d’una estona trepidant al nou laberint de fus-
ta i enfilar-vos al rocòdrom... 

La llet i els seus derivats (EI, CI, CM, CS): Els nens i 
nenes podran veure tot el procés d’obtenció i elaboració de 
la llet i els seus productes derivats, des de les munyidores 
fins al consum.

L’hort (EI, CI, CM, CS): Visitarem el nostre hort i el nostre 
hivernacle. Aprendrem totes les classes de fruita i verdura 
que hi tenim i realitzarem les feines tradicionals d’un bon 
hortolà. 

Taller de fauna (EI, CI, CM, CS): Veurem alguns animals 
salvatges autòctons i de d’altres territoris, quines son les 
seves característiques, necessitats, costums...també po-
drem manipular i estudiar diversos elements relacionats 
amb aquests animals (cornamentes, plomes, ous...) 

El forn (EI, CI, CM, CS): Al nostre forn de llenya, els nens 
i les nenes podran participar en el procés artesanal de 
transformació del gra en productes elaborats: pa, coques, 
pizzes...

Itinerari de natura (CI, CM, CS): Sortirem de la granja 
escola i anirem d’excursió per conèixer el territori típic de la 
comarca de les Garrigues en tots els seus vessants: fauna, 
vegetació... 

HORARI BASE EXCURSIÓ
(1 dia sense quedar-se a dormir)

10.00 h  Arribada i esmorzar (entrepà de casa)
  Presentacions, WC, etc.

11.00 h   Activitats 
 
13.00 h   Dinar (de casa o bé servei de menjador de la casa) 

14.00 h   Activitats o temps lliure

15.30 h   Tornada
* Horaris aproximats 

HORARI BASE COLÒNIES DE 3 DIES

INSTAL·LACIONS
2 cases amb capacitat per 130 places   
Zones amb connexió Wi-Fi lliure
Menjadors climatitzats i adaptats  
3 sales taller i 2 sales polivalents
Granja      
Centre de fauna Vimferri 
Hort      
Quadres i pista d’equitació
Camp de futbol, pista poliesportiva   
Piscina
Rocòdrom     
Places adaptades      
Zona infantil      
Laberint de fusta (NOVETAT) 

TALLERS DE TEMPORADA
Castanyada: octubre–novembre   
Les festes de Nadal: desembre
El rei Carnestoltes: febrer    

* Per a llars d’infants, educació infantil i cicle inicial, us ofe-
rim combinar els tallers recomanats.
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