
 

 



 

QUI SÓM? 

Capuxí som un equip educatiu multidisciplinar apassionats per l’ecologia, 

la sosteniblitat i la conservació del medi natural, especialitzat en el treball amb 

infants i joves. 

Can Puigoriol Xic és una masia situada a tocar del Parc Natural del 

Montseny, prop de Cardedeu. Aquesta gaudeix d’una situació privilegiada 

envoltada de boscos, camps i explotacions agrícoles tradicionals. La finca acull 

una explotació agrícola ecològica certificada i disposa d’accés pavimentat, de 

manera que facilita l’entrada per a totes les condicions i edats.  

 

 

Disposa de 5 hectàries de sól rural, on també es pot gaudir d’una 

extensa zona boscosa amb nombroses espècies, tant animals com vegetals, 

típicament mediterrànies. 

Dins les seves instal·lacions gaudeix, d’entre altres,  de: 

- Una bassa amb centenars de carpes mediterrànies 

- Aula de formació 

- Pista poliesportiva 

- Zona d’escalada  



 

- Espais per a tallers 

- Horta ecològica amb varietats antigues  

- Animals de granja 

- Instal·lacions sostenibles 

o Caldera de biomassa (llenya i pelet) 

o Forn solar 

o Plaques solars fotovoltàiques 

o Plaques solars tèrmiques 

o Separació d’aigües grises, negres i pluges 

 

Tot això dins un espai acollidor i segur. 

 

 

QUE FEM? 

Estem especialitzats en activitats d’un dia per a Educació Infantil, 

Primària i Secundària. Treballem valors com l’ecologia, la sostenibilitat , la vida 

rural i el respecte als animals, entre altres . 

Al Mas de Can Puigoriol Xic hi podreu passar un dia únic, tot gaudint de 

la natura i aprenent un munt de coses.  

 

 

QUE OFERIM? 



 

La nostra oferta d’activitats és variada i sempre susceptible a ser 

adaptada a les necessitats de cada grup. Oferim un espai adaptat i segur a les 

escoles i casals, on gaudir de l’oci tot aprenent nocions importants sobre la 

natura i el medi rural.  

L’horari base pels grups (però sempre adaptable) és: 

 

HORA DESCRIPCIÓ 

9:30-10:00 Rebuda dels infants/joves per part de l’equip de monitors i 

explicació de normes bàsiques 

10:00-10:30 Esmorzar en una zona habilitada  

10:30-12:00 ACTIVITAT DE MATI 1 

12:00-13:30 ACTIVITAT DE MATI 2 

13:30-14:30 Dinar en una zona habilitada 

14:30-15:30 ACTIVITAT DE TARDA o TEMPS LLIURE 

15:30 Comiat dels infants/joves 

 

 

Dins d’aquest horari es poden escollir les activitats desitjades entre les 

següents opcions: 

 

- Tallers i visites: 

o Confecció de colònia i farcells d’herbes aromàtiques 

o Construcció d’un forn solar 

o Creació d’un herbari mediterrani 

o Descoberta guiada amb Bus4x4 

o Elaboració de paper reciclat 

o Visita a les instal·lacions sostenibles 

o Visita a l’hort ecològic 

o Visita explotació bovina 

 

- Activitats esportives: 

o Activitats esportives  

o Activitats físiques singulars 



 

o Escalada 

  

- Activitats de natura: 

o Anem a la bassa! 

o Descoberta del bosc 

o Excursions guiades al Parc del Montseny 

o Gimcana CAPUXI 

o L’animalada 

o Plantada de temporada a l’hort 

o Ruta d’orientació 

 

 

COM ARRIBAR-HI? 

Disposa de bon accés per carretera i està a uns 15 minuts de l’autopista 

A2, a 45min. de Barcelona i a 1 hora de Girona. 

 Disposem d’un exclusiu autocar 4x4 amb 22 places per excursions per 

l’entorn del Parc així com per a la recollida de grups a l’estació de Ferrocarril. 

 

 

 

Tren: 

Renfe: línia Barcelona - Puigcerdà. L’estació de tren de Cardedeu, 

queda a 4,5 kms. del terreny per pista ampla i s’hi pot arribar en 

aproximadament 40 minuts a bon pas. Cal tenir present que aquesta opció és 



 

compatible amb la recollida a l’estació en el nostre autocar o bé amb cotxe de 

línia. Per consultar horaris: www.gencat.cat/rodalies . 

 

Cotxe de Línia: 

Horaris dels autobusos Barcelona- Granollers- Vilamajor (servei de dia) o 

bé Barcelona- Granollers- Sant Celoni (servei nocturn). També podeu consultar 

la web www.sagales.com o bé al 93 870 78 60. 

 

Cotxe Particular: 

(Veure esquema més avall). Des del nostre punt d’origen anem fins a 

Cardedeu (autopista AP-7, sortida 12), i agafem la carretera direcció Cànoves i 

Samalús. Un cop passada l’entrada de Cànoves seguir direcció la Garriga i 

trencar a l’esquerra direcció cementiri, finalment seguir la pista asfaltada fins al 

final. 

 

 

 

Carrer del Camí de la Serra, 

Ca l’Esmandia, Cànoves i 

Samalús – Barcelona 

Cànoves 

Cardedeu 


