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El Parc està constituït per unes coves prehistòrqiues situades a 6 quilòmetres de Moià, a la Catalunya central, que
tenen un total de 1.148 metres de profunditat. La part visitable és de 180,55 metres i té forma de L.
L’activitat s’adapta a cada nivell educatiu i inclou:
Accés al Parc Prehistòric de les Coves del Toll.
Visita guiada a la Cova del Toll.
Recorregut pel Parc Prehistòric que permet conèixer el Bosc de Ribera i el bosc de Roure Martinenc del parc, la
Cova de les Toixoneres, la Cova Morta, la Surgència i a la reproducció del poblat prehistòric.
Explicació tàctil de l’Evolució Humana a l’interior d’una cabana prehistòric.
Taller pràctic al poblat prehistòric, a triar segons el nivell educatiu: encesa de foc, art prehistòric o cacera.
Per a més informació cliqueu al següent enllaç: http://www.covesdeltoll.com/prehistoria_escola.htm [3]

Entrada amb acompanyament al Museu Arqueològic i Paleontològic amb les restes trobades a la Cova del Toll i
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altres jaciments del Moianès.
El preu de l'activitat per alumne és de 7.10€ i pels docents gratuït.
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