DIRECCIÓ

Sant Adrià de Besòs, 20 de novembre de 2018
Benvolgudes famílies de 6è de Primària:
Tal com està programat, el proper dimarts, 27 de novembre de 2018, alumnes i
professors/es de 6è d’EP realitzaran la sortida (visita comentada) “LA BARCELONA
MEDIEVAL” (matí) + MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA (tarda).
RECORREGUT: Santa Maria del Mar, c/ Montcada, Pl Ramon Berenguer, Pl del Rei, Catedral, Consell
de Cent, Generalitat, Call jueu i Museu d’Història de Catalunya (sales d’època medieval).

Els objectius d’aquesta activitat són:


Complementar les explicacions teòriques donades a classe en una vessant
pràctica i lúdica. Visitarem mostres arquitectòniques de la BARCELONA MEDIEVAL,
coneixerem més a prop la societat de l’època, ens endinsarem en l’art medieval...



Saber fer un recorregut cultural a peu i en ordre per la gran ciutat.



Aprendre a comportar-se en els desplaçaments, tot seguint les normes
establertes, i mantenir una atenció i una escolta activa.



Mantenir una actitud de respecte envers els altres components del grup, vers
els monitors que duen a terme l’activitat i vers els altres visitants d’un museu.



Tenir cura de les instal·lacions que es visitin i del material de treball.

Els alumnes hauran de portar:
o
o
o

L’esmorzar, el dinar i la beguda (que no sigui de vidre). Bosses pel mareig (si ho
necessiten) i mocadors de paper.
Una carpeta (per recolzar-se), un bolígraf, un llapis i una goma.
Hauran d’anar vestits amb l’uniforme escolar. (Per poder entrar a la Catedral
caldrà anar vestits amb roba que cobreixi cames i braços; en cas contrari, el
personal de la Catedral no permetrà l’accés.

La sortida serà a les 9:00 h i l’arribada a les 17:00h aprox.
El preu de la sortida és de 26 €.
Esperant gaudir d’un bon dia els saluden :

Eulàlia Miñano

Mª José Díaz

Cap d’Estudis de Primària

Directora del Col·legi
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