
 

 

 

 
 

Benvolgudes famílies,

La Garriga, 10 d’octubre de 2022 

 

Us informem que el dilluns dia 24 d'octubre farem una sortida amb els alumnes de 1r d'ESO al Campus 
Arqueològic de la Fundació Clos a Palau-solità i Plegamans. Aquesta sortida forma part de l'assignatura 
de Ciències Socials amb motiu del tema d'Egipte. 

 

Marxarem amb bus a les 9 h del matí de l'escola i tornarem a les 15:00 h aproximadament. A la tarda 
hi haurà classe normal. L'alumne ha de portar entrepà i beguda. També, per a excavar, com que es 
tracta d'una activitat a l'aire lliure on es treballa un simulacre de jaciment arqueòleg els alumnes han 
de portar roba còmoda d'abric, que puguin embrutar, i sobretot pantaló llarg, a poder ser de tipus 
xandall encara que faci calor. Per aquells que tinguin el cabell llarg necessitaran gomes de cabell per 
fer-se una cua. Comentar-vos també que per raons de seguretat no estan permesos els mòbils dels 
alumnes durant l'activitat. 

 

El preu de la sortida és de 29,90 euros i el rebut es passarà pel banc. 

 

Veurem que al Campus Arqueològic es troben recreats tres Arqueoespais (recreacions de jaciments 
originals) de l'Antic Egipte, que aproximen l'alumne al món de l'Arqueologia, mitjançant una sèrie 
d'activitats que permeten desenvolupar a més el treball en equip i l'esforç individual. L'alumne es 
converteix per unes hores, en l'autèntic protagonista del treball de descobriment que comporta una 
excavació arqueològica. 

L'activitat de la sortida consisteix a dur a terme una excavació arqueològica d'un enterrament de 
l'Antic Egipte i en reconèixer no només el procediment i mètodes propis de les excavacions sinó també 
els objectes que integraven l'ofrena al difunt i el seu significat. L'excavació s'acompanya d'un 
arqueòleg que dirigeix i guia el procés en tot moment. Un cop finalitzada l'excavació visitarem la 
recreació de la tomba de Sennedjem que permet un acostament al món de les creences del Més Enllà 
dels antics egipcis. 

 

Atentament, 

Felip de Dalmases i Thió. 
Director 




BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ- Campus Arqueològic Museu Egipci 
 

En / Na. ………………………………. (pare/mare de l’alumne/a) autoritzo al meu fill/a la meva filla 
… .........................................(nom de l’alumne/a) que assisteixi a la sortida que es realitzarà el proper 
dilluns dia 24 d´octubre de 2022 al Campus Arqueològic de la Fundació Clos a Palau-solità i 
Plegamans amb l’Escola Sant Lluís Gonçaga de La Garriga. 

 
Si el teu fill / la teva filla és fix/e al servei de menjadors, especifiqueu si voleu que l’escola li 
proporcioni el dinar:   SI          NO


 
 

Signatura del pare/mare ……………………………… 
 

 
 
Escola Sant Lluís Gonçaga        Campus Arqueològic Palau Plegamans                   1r ESO Curs 2022-23 


