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Antiga finca del segle XVII, ubicada en la capital de La 
Costera. Xàtiva, ciutat històrica i monumental, coneguda 
tant pel seu Castell com per la seua gastronomia i 
tradicions.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A les nostres instal·lacions, tenim una sèrie d’activitats preparades per a cada 
cicle d’Educació Infantil i Primària. A continuació exposem totes aquelles que 
oferim. 
 

 

ANIMALS ___________________________________________________________________  
 

Comptem amb una ampla diversitat d’animals. Els xiquets-es aprendran què 
necessiten, com s’alimenten, la seua reproducció, costums, la seua història a la 
nostra granja. Els pentinaran, donaran de menjar i beure, munyiran i 
passejaran en cavall. 
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ACTIVITATS RURALS ________________________________________________________  
 

» Taller de jardineria.  

» Taller d’agricultura.  

» Elaboració del pa, bescuits…  

» Taller de reciclatge 

» Aula de natura: creació d’herbaris decoratius, 

ambientadors naturals…  

» Transformació d’aliments: elaboració de 

melmelades, formatge, oli…  

» Tallers artesanals: cistelleria, argila, màscares, 

telers, ciris aromàtics…  

» El cicle de l’aigua i energies renovables 
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ACTIVITATS D’AVENTURA ___________________________________________________  
 

» Tirolina  

» Rocòdrom 

» Pont tibetà  

» Tir amb arc 

» Orientació amb brúixoles 

» Cicloturisme: rutes amb      

   bicicleta pels voltants  

» Senderisme: rutes molt interessants per la serra 

   Vernissa i la costa del Castell de Xàtiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLOTJAMENT _____________________________________________________________  
 

 

A la nostra granja-escola es podran allotjar en habitacions 
amb lliteres. Disposem de 7 habitacions de 12 a 20 places. A 
més de 6 cabanyes de fusta amb capacitat de fins a 16 
places cadascuna.  
 

Per al professorat tenim habitacions dobles.  
 
Totes les habitacions estan equipades amb aire condicionat 

i bomba de calor.  
 
Els serveis disposen d’aigua  
calenta en dutxes i lavabos.  
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MENJADOR _________________________________________________________________  
 

La capacitat dels nostres dos menjadors és de 140 places. El menjar és casolà i 
elaborat a les nostres instal·lacions. 

 
Preparem menús per a qualsevol 
tipus de dieta específica i adaptat a 
qualsevol intolerància alimentària. 
 

 

 

 
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ___________________________________________  
 

Per a gaudir millor de l’oci i el temps lliure, tenim:  
» Piscina  
» Camp de futbet  
» Pista de bàsquet  
» Camp de voleibol  
» Zona de picnic  
» Jardins  
» Sala d’audiovisuals amb capacitat de fins a 100 persones, amb equip de so, 
projector i pantalla.  
» Amfiteatre: equipat amb megafonia i equip de so. Un lloc ideal per a 
activitats lúdiques, vetllades, jocs, contacontes i sessions nocturnes.  
 

 

 

  


