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Idees per atraure famílies amb nadons (0-2 anys)
Platja

Vinya

Patrimoni

»» Ludoteca baby amb espai adaptat per nadons i amb
possibilitats de fer activitats interiors/exteriors segons la
climatologia.

»» Visites curtes i obertes.

»» Espais especials per millorar la visita/experiència
(motxilla...).

»» Informació sobre serveis i facilitats per famílies amb
nadons.

»» Que hi hagi un espai a banda del wc que tingui canviador,
i sala de lactància.

»» Dades per organitzar esdeveniments: necessitats dels
pares, facilitats.

»» Canviador.

»» Equipaments preparats per als petits: canviadors,
rentamans a la seva alçada, lloc per deixar el cotxet,
butaques per lactància...

»» Play place inspirat en el patrimoni (a mode ludoteca).

»» Activitats de relax per als pares.

»» Recursos adaptats als museus, jaciments...

»» Portar el celler a casa o a l’empresa.

»» Activitats d’animació: concerts, ioga bebès...

»» Millora d’infraestructures i serveis.

»» Passeig amb tractor per menuts o animals.

»» Explicació de contes.

»» Especialització: lloguer de cotxets i motxilles.
»» Zones de lactància/canvi de bolquers amb ombra i
climatització.

»» Rutes en bici amb cadireta per a bebè.

»» Habilitació d’espais recreatius pels més menuts.

»» Gimcana de cançons de bressol del territori.
»» Adequar els recorreguts per a cotxets.

»» Espais adaptats per nadons: taules, jocs, wc, vaixella...

»» Activitats que tractin música, art i natura del territori.

»» Serveis mínims especialitzats.

»» Tenir jocs fàcils de bressol per hores d’acollida.

»» Gratuïtat per nens/es de 0-2 anys.
»» Serveis específics per aquestes famílies: accés fàcil
cotxets, zones lactància, espais prioritaris d’espera.

Idees per atraure famílies amb nens/es (3-6 anys)
Platja

Vinya

Patrimoni

»» Informació de parcs infantils (ubicació i característiques).

»» Buscar i difondre experiències d’altres llocs.

»» Que puguin parlar i córrer pel museu.

»» Ludoteques de platja.

»» Crear xarxa de conta contes.

»» Jocs de rol senzills i amb vestuari.

»» Potenciar oferta gastronòmica adequada i saludable pels
infants, amb espais pensats per a ells.

»» Comunicar totes les opcions a les administracions
públiques.

»» Espais de descoberta de manipulació.

»» Activitats mediambientals.

»» Crear plataforma o base de dades.

»» Informar sobre activitats per fer amb família.

»» Visió del pagès, què hi ha darrere de cada ampolla?

»» Especialització en serveis de ludoteca a platges.

»» Explicació sensorial del cicle de la vinya.

»» Descobrir a partir del tacte i experiments amb materials
locals vinculats a tradicions, costums o construccions.

»» Organitzar festivals i esdeveniments durant l’any, ja que
és una franja d’edat on l’escola no és obligatòria (no cal
esperar vacances escolars).

»» Representacions teatrals.

»» Taller dels sons de la natura “la música que ens envolta”.

»» Activitats artístiques, per exemple, crear una etiqueta de
vi i personalitzar l’ampolla.

»» Intercanvi d’escoles/guarderies - “nens guia”.

»» Menús tematitzats vinculats a cada lloc.
»» Restaurants adaptats.
»» Parcs infantils: exterior i interior.

»» Activitats experimentals (sentits).
»» Joc toca-toca, descobrir que hi ha en una caixa tancada.
»» Tast most (perquè no té alcohol).
»» Buscar elements de l’ecosistema agrícola.

»» Jocs de pistes.
»» Activitats no infantils sinó familiars.

»» Crear i marcar uns espais concrets dins les zones de
lleure on els nens/es “tenen el dret” a ser escoltats i
dirigir l’activitat.
»» Passaport kids.
»» Crear un personatge amb el que els nens s’identifiquin i
els acompanyi durant la visita.
»» Taller infantil on puguin descobrir les vocacions a través
de proves i activitats en format lliure.
»» El nen/a decideix, activitat de descobriment.
»» Photocall.

Idees per atraure famílies amb pre-adolescents (7-12 anys)
Platja

Vinya

Patrimoni

»» Idear videojocs de la destinació.

»» Activitats culturals + enoturisme (com es fa el vermut,
Gaudí, Cister...).

»» Activitats construcció pròpia d’instruments. Reciclatge/
Conscienciació medi ambient.

»» Visites teatralitzades, treballs manuals.

»» Fomentar aliances entre famílies que estiguin avui a un
lloc.

»» Solmàfor que informi sobre radiació UVA i doni consells
de protecció solar.
»» Polseres amb geolocalització.
»» Gimcanes que permetin una descoberta de forma
autònoma en família.
»» Piscines amb atraccions i zones infantils (tobogans,
gronxadors, pistes de bàsquet, etc).
»» Activitats tecnològiques.
»» Informació sobre activitats adreçades a nens/es.
»» Organitzar l’oferta per oferir serveis a escoles i fer
estades de colònies amb activitats a les platges durant tot
l’any.
»» Activitats contínues durant els caps de setmana (amistats
nens).
»» Caps de setmana temàtics, activitats adaptades a
diferents edats.

»» Cicloturisme rural: per camins rurals, unir allotjaments i
cellers del rere mar: B. Penedés, Alt Camp/Priorat.

»» Turisme amb videojocs.

»» Descobriment de la fauna i flora al voltant de la vinya.

»» Experiències amb coneixement sobre història en família.

»» Campionat recerca tresors: diferents jornades (1 per D.O).

»» Joc interactiu (app) amb premi al final del recorregut.

»» Verema a l’antiga.

»» Activitats que fomentin la seva formació/coneixement.

»» Taller cuina familiar/infant.

»» Generar un videojoc educatiu tipus escape room de les
destinacions certificades.

»» Cerca del tresor.
»» Arqueo-rutes per paisatges històrics de vinya (amb geocaching).
»» Gimcana amb geocaching de pistes que et porten a
l’enigma final (depèn de l’època de l’any: al celler o al
camp).

»» Fer comprensius els espais i infraestructures públiques:
aigua, rentadors, natura, parcs, zones lleure...
»» Activitats autònomes: idiomes, horaris.
»» Visites guiades en format gimcana per fer en equip amb
els adults.
»» Turisme en el temps (extraescolars).

»» Marca Costa Daurada, tota mena d’excursions de platja a
interior partint d’una app mòbil per desplaçar-se.

»» Senderisme, BTT, rutes pel bosc, ecològiques.

»» Jocs per a tota la família, a través dels quals descobreixin
coses de la visita.

»» Potenciar els diaris de viatges (format paper o blog)
activitat pares-fills.

»» Activitats per a nens/es amb diversitat funcional.

»» Recursos adaptats, materials didàctics en diferents
idiomes.

»» La setmana de les famílies.

»» Turisme científic.
»» Combinar l’ús de les noves tecnologies amb els jocs
tradicionals utilitzats a les gimcanes.
»» Continguts explicant històries de nens/es com ells però de
diferents èpoques.
»» Gimcana/joc d’habilitat amb reptes per resoldre.
»» Gimcana per conèixer dades i característiques del territori

Idees per atraure famílies amb adolescents (13-16 anys)
Platja

Vinya

Patrimoni

»» Oferta segmentada per aquesta franja d’edat, aprofitant
les noves tecnologies i la intel·ligència artificial.

»» Escape room (1h per sortir d’una habitació).

»» Ús noves tecnologies en les visites familiars a través
d’aplicacions al mòbil.

»» Informació d’activitats aquàtiques en temps real.
»» Punts de trobada, música, wifi, jocs, locals/espais socials
d’adolescents.
»» Especialització: activitats de platja, kayak, padel surf,
volei platja...

»» Medi ambient i sostenibilitat relacionat amb la vinya,
ús de les tecnologies i control de plagues (biodinàmica,
ecològica).
»» Concurs de selfies més divertits.
»» Vídeos (producció) per a cada època diferent.

»» Activitats noves tecnologies + jocs.

»» Activitats que insisteixen en el consum responsable (vins,
caves, vermuts).

»» Escape room, visites guiades, jocs interactius amb pistes.

»» Concurs fotografia (Instagram).

»» Seguretat a la platja, boia intel·ligent que informa en
temps real de bancs de meduses o corrents marines.
»» Agenda d’activitats del territori consensuada entre els
diferents municipis de la Costa Daurada.
»» Dades per organitzar esdeveniments: interessos
adolescents, investigar fires, festivals o esdeveniments
esportius.

»» Activitats tradicionals/antigues: collir pomes i menjar-les,
jocs, cuina...
»» Gamificar els parcs i zones de lleure dels municipis amb
realitat virtual.
»» Gimcana amb missatges a través del mòbil.
»» Experiència intercanvi patrimoni cultural amb altres
països.
»» Nous formats per adolescents: aventura, gamificació,
descoberta autònoma.
»» Activitats adaptades a aquesta edat.
»» Convertir-los en els protagonistes de la història (escape
room amb vestuari propi).
»» Experiències amb amics, no només família.
»» Turisme científic: jocs i explicacions científiques en
família.
»» Tallers que convidin a compartir experiències a través de
xarxes socials (stories instagram).
»» Aconseguir un repte personal.

Idees de 0-2 anys
Segell Baby-friendly
Crear un segell baby-friendly en locals de
restauració i hostaleria, referent a la qualitat,
l’accessibilitat, etc. Espais adaptats per a famílies
amb nadons, que tinguin dispensadors de bolquers i
elements bàsics de farmàcia i parafarmàcia per a la
cura del nadó.

Idees de 0-2 anys
Tòtem acústic
Col·locar tòtems per la zona (Costa Daurada i Terres
de l’Ebre), en les quals es puguin reproduir sons
d’animals, de maquinària de camp, de les ones del
mar... creant una experiència sensorial per als nens.

Idees de 0-2 anys
Pack de benvinguda
Oferir un pack de benvinguda per a les famílies
amb nadons a les oficines de turisme, que se’ls
lliuri bolquers i tovalloletes, i així es pot aprofitar
el moment per explicar-los totes les activitats que
poden trobar a la zona.
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Idees de 3-6 anys
T’explico un conte
Crear contes d’història per als nens utilitzant els
personatges històrics que van habitar a la zona
(p.e.: Pau Casals) i explicar-los en diferents
ubicacions de la zona de manera teatralitzada
i amb calendari de presentacions per tot l’any.

Idees de 3-6 anys
Activitats programades i rutes
Creació d’ofertes d’activitats programades que
incloguin tots els tres àmbits (platja, vinya i
patrimoni) en unes rutes detallades amb informació
de totes les facilitats disponibles per famílies.
Conscienciant als diferents agents implicats
(restauració, hotels...) de la importància
d’interactuar sobre l’entorn.

Idees de 7-12 anys
Segell Gimcana
Crear un segell de gimcana que garanteixi la
qualitat de l’experiència. Un segell que s’utilitzarà
en totes les diferents gimcanes que es crearan
a la zona i tindran sempre el mateix format,
perquè qui les juguin les trobin familiars mentre
descobreixen un paisatge nou. Tot a través d’una
App per permetre a les famílies moure’s de manera
autònoma, ja que comptaran amb informació i
geolocalització en els seus propis mòbils.

Idees de 7-12 anys
Calendari de la vinya
Crear diferents activitats tematitzades al llarg de
tot l’any en els territoris de la platja, de la vinya
i del patrimoni inspirades en les 8 etapes que
transcorren en una vinya (sembra, Verema, poda,
etc.), per atraure a les famílies i explicar-los el que
es fa ara i el que es feia abans en cada etapa.
És una manera de motivar els nens a descobrir la
història a través del cicle de vida de la vinya i crear
un element temàtic que farà de fil conductor lligant
i caracteritzant l’oferta d’experiències al territori de
la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre.

Idees de 7-12 anys
Supervivents en família
Dissenyar una App de gimcana digital, amb la
qual les famílies rebran notificacions amb pistes
per a resoldre reptes que es proposaran. La idea
és motivar la gent a passejar amb bicicleta per
descobrir paisatges nous a la platja, la vinya i el
patrimoni.

Idees de 7-12 anys
Tallers experiencials
Dissenyar diferents tallers en els 3 sectors (platja,
vinya i patrimoni), on les famílies puguin participar
i crear coses noves activant i fent servir els seus
5 sentits, perquè l’experiència sigui especialment
impactant i emocional.
Per exemple, en les vinyes les famílies podrien
dibuixar i pintar una nova etiqueta per vi o most.

Idees de 13-16 anys
Turisme esportiu
Utilitzar els diferents paisatges per fer esport, per
exemple, organitzar una competició de triatló.
Platja per nedar, patrimoni per córrer i vinya per fer
bicicleta. Cercar triatletes que siguin influencers
per anunciar-la.

Idees de 13-16 anys
Competició en família
Crear una App de gimcana digital, amb la qual
diverses famílies competeixen per completar fases.
Poden fer-ho junts com a família o per separat, per
donar més espai, però sempre sota vigilància pels
adolescents. Les famílies que completin els reptes
de manera més àgil guanyarien un premi, que
podria ser un sopar en algun restaurant o una visita
a alguna atracció, etc.

Idees de 13-16 anys
Converteix-te en influencer
La idea és que cada mes es proposi una localització
de la zona en la qual els adolescents puguin
inscriure’s per fer un vídeo del lloc. Els vídeos
participaran en un concurs per triar “el millor”
segons els factors que s’hagin establert per avaluar.
El vídeo guanyador rebrà un premi.
És una manera de motivar els adolescents a visitar
la zona i conèixer la seva història. Les entitats
podran col·laborar amb ells deixant-los trípodes,
llums... (si ho necessiten) per realitzar la gravació.
Les ubicacions se suggeriran mensualment
per tenir varietat, però els premis es donaran
anualment.
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Moltes gràcies!

Vinya en família

