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A  L A  V I L A  D ' H O S T A L R I C  
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El castell d'Hostalric

El recinte medieval
Què en saps del castell?

Matemàtiques al castell

Pinta el teu escut

Dissenya el teu uniforme

Aprèn a cuinar

Viu la natura



Declarada Bé d'Interès Nacional la vila

d'Hostalric  conserva un dels llegats

monumentals més notables de l'època

medieval catalana i està protegida  per

l'imponent fortalesa militar d'època

moderna. 

La fortalesa  d'Hostalric s'alça sobre un

aflorament de roca basàtica a peu del

camí Ral i va tenir el seu màxim prota-

gonisme durant la Guerra del Francès. 

 A través del centre d'interpretació es pot  

fer un viatge en el temps  per conèixer les

funcions i transformacions  que aquest

monument ha viscut al llarg de la història. 

El  recinte medieval d'Hostalric ofereix 

racons plens d'història  i singularitat.

Passejar pel camí de ronda de la muralla

et transporta  a l'esplendorós passat

medieval de la vila  i pujar a la majestuosa

torre dels Frares  recompensa amb una de  

les vistes més espectaculars del poble. 



VISITES I ACTIVITATS

Les visites escolars a la vila d'Hostalric tenen

com a objectiu despertar el cuc de la curiositat

per les visites culturals entre la mainada,

estendre aquesta cultura a través d'activitats

fonamentades en el patrimoni de la vila i

conscienciar sobre la necessitat de valorar i

protegir aquest llegat que ens han deixat els

nostres avantpassats. 

Les explicacions, sempre adaptades a la seva

edat, els farà observar els diferents elements

que formen l'estructura del recinte medieval 

i de la fortalesa i coneixeran quines eren les

seves funcions en l'època. 

A més, amb l'objectiu de complementar  i

enriquir la visita guiada a la vila d'Hostalric,

 oferim  la possibilitat de realitzar tallers de  

cuina al Centre Gastronòmic Domus Sent  

Soví i activitats didàctiques a la fortalesa. 

Els tallers i activitats relacionats amb la histò-

ria i el patrimoni de la vila els aportarà coneixe- 

ments pràctics sobre la vida  i costums dels nos- 

tres avantpassats. 

Manipular aliments i preparar-los per al seu

consum despertarà el plaer  per l'alimentació  a

través de tots el sentits. 



La visita al castell d'Hostalric consisteix en un

itinerari guiat pel conjunt monumental de la

fortalesa d'Hostalric.  

A través del centre d'interpretació es pot fer un

viatge en el temps per conèixer els orígens de

l'antic castell medieval dels Cabrera i entendre

la seva transformació en fortalesa moderna. 

Situada sobre un aflorament de roca basàltica a

peu del camí Ral, aquesta fortificació va tenir el

seu màxim protagonisme durant la Guerra del

Francès. 

NIVELL EDUCATIU: 

  

Educació infantil, primària i secundària. 

DURADA:  

Entre 90 i 120 minuts 

OBJECTIUS: 

Educació infantil: 

- Descobrir els racons més emblemàtics de la

fortalesa d'Hostalric. 

- Conèixer llegendes relacionades amb la vila 

- Aprendre a través de la participació. 

- Desenvolupar hàbits de comunicació. 

EL CASTELL D'HOSTALRIC



EL CASTELL D'HOSTALRIC

Educació primària: 

- Visita als racons més significatius de la forta- 

lesa d'Hostalric. 

- Observació dels diferents elements que for- 

men l'estructura de la fortalesa i conèixer les 

seves funcions en l'època. 

- Entendre el canvi en la construcció dels mo- 

numents d'època medieval i d'època moderna. 

- Conèixer fets i anècdotes de la història de la

vila d'Hostalric. 

- Aprendre a través de la participació. 

- Interactuar amb les noves tecnologies a l'es- 

pai audiovisual de la fortalesa. 

Educació secundària: 

- Visita al patrimoni més destacat de la vila. 

- Introducció a les característiques del patrimo- 

ni monumental fortificat. 

- Evolució en les estructures d'època medieval  

i d'època moderna. 

- Relacionar  fets històrics de la vila d'Hostalric 

 amb  etapes de la història de Catalunya. 

- Valorar i protegir el llegat monumental. 

- Interacturar amb les noves tecnologies a l'es- 

pai audiovisual de la fortalesa.



La visita consisteix en descobrir el recinte

medieval d'Hostalric tot passejant pels seus

carrers, pel camí de ronda de la muralla i pujant  

a la torre d'Ararà i a la torre dels Frares. 

El nucli antic de la vila d'Hostalric us ofereix

racons plens d'història i singularitat que trans- 

porten a l'esplendorós passat medieval de la 

vila i recompensen amb espectaculars vistes des

del mirador de les torres. 

NIVELL EDUCATIU:  

Educació infantil, primària i secundària. 

DURADA:  

Entre 90 i 120 minuts 

OBJECTIUS: 

Educació infantil: 

- Descobrir els racons més emblemàtics del

recinte medieval. 

- Conèixer llegendes relacionades amb la vila

d'Hostalric. 

- Aprendre a través de la participació. 

- Desenvolupar hàbits de comunicació. 

EL RECINTE MEDIEVAL



EL RECINTE MEDIEVAL

Educació primària: 

- Visita als racons més significatius del recinte

medieval. 

- Observació dels diferents elements que formen

l'estructura de les torres i les muralles i conèixer

les seves funcions en l'època. 

- Entendre el canvi en la construcció dels mo- 

numents d'època medieval i d'època moderna. 

- Conèixer fets i anècdotes de la història de la

vila d'Hostalric. 

- Aprendre a través de la participació. 

Educació secundària: 

- Visita al patrimoni més destacat de la vila. 

- Introducció a les característiques del patrimo- 

ni monumental fortificat. 

- Evolució en les estructures d'època medieval  

i d'època moderna. 

- Relacionar els fets històrics de la vila d'Hos- 

talric amb etapes de la història de Catalunya. 

- Hostalric, capital  d'un vescomtat. Introducció  

a la història dels comptats catalans. 

- El Vescomtat de Cabrera. 

-Valorar i protegir el llegat monumental. 



Amb la col·laboració de l'Institut Vescomtat  

de Cabrera i el Col·legi Mare de Déu dels  

Socors s'ha elaborat una proposta que treba- 

lla el conjunt arquitectònic de la fortalesa

d’Hostalric des de l’àrea de les matemàtiques. 

L’objectiu és afavorir el desenvolupament de  

les competències bàsiques a partir d’una mira-

da matemàtica envers el patrimoni.  

 Antigament enginyers i arquitectes eren els

encarregats de dissenyar la construcció de les

fortaleses. Donades les característiques d'a- 

quests tipus de construccions, a la vegada ar- 

quitectura i defensa, calia tenir experiència en 

la milícia i la guerra i també coneixements cien- 

tífics de matemàtiques. 

NIVELL EDUCATIU:  

Cicle mitjà i superior de primària i 3er ES0 

DURADA:  

Entre 90 i 120 minuts 

MATEMÀTIQUES AL CASTELL



MATEMÀTIQUES AL CASTELL

OBJECTIUS 

- Situar la fortalesa en una època i apreciar la

seva importància estratègica. 

- Posar a la pràctica els continguts apresos a

l’aula. 

- Afavorir el treball en equip. 

- Utilitzar les eines i instruments de mesura

apropiats.  

- Emprar conceptes, eines i estratègies mate- 

màtiques per resoldre problemes 

- Mantenir una actitud de recerca davant d’un

problema assajant estratègies diverses.  

- Emprar el raonament matemàtic en entorns 

no matemàtics. 

- Usar les relacions que hi ha entre les diferents

parts de les matemàtiques per analitzar situa- 

cions i per raonar. 

- Treballar en grup, saber escoltar. Potenciar el

companyerisme per arribar a un objectiu comú 

- Llegir i interpretar un enunciat. 

- Orientar-se visualment a través d’un mapa. 

- Descobrir l’entorn, natural i físic, amb curiosi- 

tat i respecte. 



A través d'un relat i personatge fictici, els

alumnes realitzaran un itinerari guiat i hauran

de recopilar tota la informació possible per a

poder  contestar a les preguntes temàtiques

que trobaran a les fitxes que el guia haurà re- 

partit per grups a l'inici de la visita. 

En Marcel·lí, el personatge del relat, necessita

l'ajuda de tots els alumnes per poder organit- 

zar unes visites teatralitzades a la fortalesa 

d'Hostalric.  A canvi de la seva ajuda, els alum- 

nes podran veure la maqueta interactiva fa- 

bricada amb la moderna tècnica de la impres- 

sió 3D que hi ha a la fortalesa d'Hostalric. 

NIVELL EDUCATIU:  

Cicle mitjà i superior de primària  

DURADA:  

Entre 90 i 120 minuts 

QUÈ EN SAPS DE LA FORTALESA?



OBJECTIUS 

- Visita als racons més significatius del castell

 d'Hostalric. 

- Entendre què és uns fortalesa moderna i el

perquè de la seva construcció. 

- Identificar els elements constructius bàsics i

conèixer les seves funcions en l'època. 

- Conèixer i entendre quins eren els principals

elements defensius de les fortaleses modernes. 

- Entendre el canvi en la construcció dels monu-

ments d'època medieval i d'època moderna. 

 - Valorar i protegir el llegat patrimonial. 

-  Treballar en grup i aprendre a través de la

participació. 

- Llegir i interpretar els enunciats amb la infor- 

mació demanada. 

- Escoltar i parar atenció a les explicacions del

guia. 

- Observar i retenir informació per poder res- 

pondre a les qüestions demanades. 

- Desenvolupar hàbits de comunicació. 

- Interactuar amb les noves tecnologies a l'espai

audiovisual de la fortalesa. 

QUÈ EN SAPS DE LA FORTALESA?



Després d'un itinerari guiat i d'una explicació

sobre les varietats i usos dels escuts medievals

els nens i nenes podran pintar el seu escut de

fusta que es podran emportar a casa. 

Amb l'ajuda de diverses il·lustracions per veure

com eren, els alumnes tindran idees per crear un

escut que els representi. 

Diferents colors i varietats  de creacions per fer

una proposta única i personalitzada.  

 NIVELL EDUCATIU:  

Educació infantil i cicle inicial. 

DURADA:  

Entre 90 i 120 minuts 

PINTA EL TEU ESCUT



OBJECTIUS 

- Visita als racons més significatius del castell

 d'Hostalric. 

- Escoltar i parar atenció a les explicacions del

guia. 

- Conèixer llegendes relacionades amb la vila. 

- Valorar i protegir el llegat patrimonial. 

- Conèixer la importància dels escuts heràldics  

a l'època medieval. 

- Identificar un dels elements característics de la

vestimenta a l'edat mitjana. 

- Potenciar la fantasia, imaginació i creativitat

dels alumnes. 

- Perfeccionar l'habilitat manual, bàsicament la

motricitat fina. 

- Capacitat de concentració i expressió. 

- Aprendre a través de la participació. 

- Desenvolupar hàbits de comunicació. 

- Desenvolupament de la seva individualiat i

iniciativa. 

PINTA EL TEU ESCUT



Després d'un itinerari guiat i d'una explicació

sobre qui eren els soldats que hi havia a la

fortalesa, els nens i nenes podran dissenyar el

seu uniforme sobre un dibuix previ del cos d'un

soldat. 

Amb l'ajuda de diverses fotografies antigues per

veure com era la indumentària tindrem idees

per crear un uniforme que sigui útil i alhora

elegant.  

Vestimentes de diferents colors, varietat de

gorros i barrets, banderes, insígnies..tot un món

per crear una proposta única i personalitzada.  

NIVELL EDUCATIU:  

Cicle inicial, mitjà i superior de primària 

DURADA:  

Entre 90 i 120 minuts 

DISSENYA EL TEU UNIFORME



OBJECTIUS 

- Visita als racons més significatius del castell

 d'Hostalric. 

- Entendre què és una fortalesa moderna i el

perquè de la seva construcció. 

- Identificar els elements constructius bàsics i

conèixer les seves funcions en l'època. 

- Conèixer i entendre quins eren els principals

elements defensius de les fortaleses modernes. 

- Entendre el canvi en la construcció dels monu-

ments d'època medieval i d'època moderna. 

- Escoltar i parar atenció a les explicacions del

guia. 

- Conèixer les principals indumentàries de les

tropes i les seves característiques. 

- Identificar elements característics de la indu-

mentària dels soldats durant l'època moderna. 

- Potenciar la fantasia, imaginació i creativitat

dels alumnes. 

- Perfeccionar l'habilitat manual, bàsicament la

motricitat fina. 

- Valorar i protegir el llegat patrimonial. 

- Desenvolupament de la seva individualiat i

iniciativa. 

DISSENYA EL TEU UNIFORME



Després de fer un recorregut pel recinte

medieval de la vila i tot passejant pel camí  

de ronda de la muralla i pujant a la torre dels

Frares, s'arribarà al Centre Gastronòmic

Domus Sent Soví per aprendre a elaborar una

deliciosa recepta de cuina medieval, cuina

tradicional o cuina saludable. 

Llet d'ametlles, llesques de formatge fregit,

coca de Mallorca, panellets, coca de recapte,

broquetes de fruita amb xocolata o galetes

cookies.  

Un gran varietat per aprendre a fer receptes

que, un cop a casa, podran compartir amb els

seus i demostrar les seves habilitats com a

petits xefs. 

NIVELL EDUCATIU:  

Tots els nivells educatius 

DURADA:  

Entre 150 i 180 minuts 

APRÈN A CUINAR



OBJECTIUS 

- Introduir a la mainada en el món de la cuina. 

- Despertar el plaer pels aliments a través de

tots els seus sentits. 

- Despertar la curiositat per saber com s'han fet

algunes de les coses que mengen. 

- Descobrir textures, sabors i processos. 

- Conèixer la matèria primera amb què s'elabo- 

ren les receptes. 

- Difondre antigues receptes d'època medieval

per saber què cuinaven i menjaven els nostres

avantpassats. 

- Difondre i donar a conèixer receptes de cuina

tradicional i de cuina saludable. 

- Conscienciar als alumnes de la importància

d'una alimentació sana i equilibrada. 

- Donar eines culinàries que serveixin per com-

partir moments a la cuina amb la família. 

- Apreciació dels colors, dels sabors, de les

formes i de les presentacions. 

.- Prendre consciència de la importància de la

seguretat i higiene a la cuina. 

APRÈN A CUINAR



Aquesta activitat es desenvolupa en el marc de

l'educació ambiental i tecnològica.  És una

proposta que s'organitza al voltant de tres

ambients: el molí fariner, les hortes i el bosc de

ribera. 

Es tracta també d'una visita guiada per

descobrir l’entorn natural d’Hostalric d’una

manera amena i tranquil•la tot passejant pel

seu patrimoni natural, agrícola i històric. 

El recorregut s'inicia en direcció al molí i

continua cap a les hortes, el bosc de ribera, una

plantació de pollancres i bosc de tipus

mediterrani. 

Segons l’època de l’any es duran a terme

diferents activitats per interpretar l’entorn. 

  

NIVELL EDUCATIU:  

Cicle inicial, mitjà, superior de primària i

alumnes de secundària. 

DURADA:  

Entre 90 i 120 minuts 

VIU LA NATURA



OBJECTIUS 

- Promoure l'interès, el coneixement i el

respecte per l'entorn natural. 

- Sensibilitzar de la importància dels espais

naturals i fomentar els bons hàbits i respecte

pels éssers vius que en formen part. 

- Conèixer quines espècies de bosc de ribera es

poden trobar al llarg de la Tordera, un dels

cursos fluvials més importants del Montseny. 

- Observació directa de les hortalisses.

Conèixer el producte que durant l'any es

conrea a les hortes d'Hostalric i relacionar-ho

amb el que mengem a casa. 

- Conèixer el mecanisme i les  parts d'un molí

fariner i quins eren els objectius del seu

funcionament. 

- Importància de l'aigua com a font d'energia.

Reflexió sobre el valor de l'aigua i el seu pes

com a font d'energia.  

VIU LA NATURA



RESUM TARIFES
VISITA TARIFA TARIFA

Visita guiada al castell                         3 €    
                                 3 €    

  Visita guiada al recinte medieval                         3 €  
 

Matemàtiques al castell                              5 €  
 

Què en saps de la fortalesa?                           5 €  
 

        Pinta el teu escut                             5 €  
 

Dissenya el teu uniforme                         5 €  
 

                                                            7 €    
(supl. 2€ taller 

panellets)

Visita combinada (castell i recinte)                        4 €  
 

                            6 €    

Aprèn a cuinar 

* Les activitats: "Matemàtiques al castell", "Què en saps de la fortalesa", "Pinta el teu escut" i
"Dissenya el teu uniforme" inclouen la visita guiada al castell d'Hostalric. 

* L'activitat "Aprèn a cuinar" inclou la visita guiada al recinte medieval.

         Viu la natura                            4 €



INFORMACIÓ D'INTERÈS
VISITA TARIFA TARIFA

(supl. 2€ taller 
panellets)

                            6 €    



WILDBERRY
TEA SHOP & CAFE

INFORMACIÓ 
I RESERVES 

 
Oficina de Turisme d'Hostalric 

Centre Gastronòmic Domus Sent Soví 
Camí dels Ollers, s/n 

972 87 41 65 
turisme@hostalric.cat 

www.turismehostalric.cat




