
EL TIÓ ENS EXPLICA ELS SECRETS DEL BOSC  
Activitat temporal: es fa durant el mes de desembre i pels volts de Nadal

ACTIVITAT EDUCATIVA 

OBJECTIUS DADES BÀSIQUES

Durada de 
l’activitat
1h 30’

Més informació i reserves
educacio@museuvidarural.cat
977 87 05 76
www.museuvidarural.cat 

Nivell 
P4 i P5 d’Educació Infantil (de 4-6 anys), 
Cicle Inicial d’Educació Primària i públic 
familiar. 

Grups
Grup classe / màxim 30 participants. 

IMATGES DE L’ACTIVITAT

Tarifa
3,90 € per 
alumne

Com cada any, ben puntual, el tió arriba al Museu de la Vida Rural!
 
Diu que ens vol explicar el secret més ben guardat del bosc!
El buscarem per les sales del museu i descobrirem tots els seus amics. Amb ells ens endinsarem en la 
descoberta de l’entorn natural a través d’una història molt màgica i acabarem amb un taller per endur-
nos una part d’aquest secret a casa! Us hi animeu? 

• Descobrir com és i d’on ve la tradició del tió.
• Posar en valor tot allò que ens aporta el bosc.
• Conèixer alguns patrons de sostenibilitat a   
 través de l’exemple d’un bosc. Descobrir que  
 a la natura tot és un cercle, on tot és necessari  
 i imprescindible i que cal respectar el   
 seu funcionament.
• Conèixer alguns éssers vius que habiten en un  
 bosc.
• Fomentarem l’actitud de respecte i gratitud  
   envers el bosc i la naturalesa.
• Sentir-nos part de la Natura



EL TIÓ ENS EXPLICA ELS SECRETS DEL BOSC

DESCRIPCIÓ

Com cada any, ben puntual, el tió arriba al Museu de la Vida Rural! 

Diu que ens vol explicar el secret més ben guardat del bosc i és que, tot cercant-lo per les sales del 
museu, ens n’adonarem de tots els regals que ens arriben del bosc! 

Coneixerem també alguns dels éssers vius que hi habiten. Un cop l’hàgim trobat i mitjançant un petit 
i màgic espectacle de llum negra, ens explicarà quin és el secret més ben guardat del bosc: ni més ni 
menys, els patrons que fan sostenible la vida!

Acabarem amb un taller per endur-nos una part d’aquest secret a casa! Us hi animeu? 


