
                                                                 La Garriga, 25 de gener de 2019 
 

    
 

 
  Benvolguts pare i mare, 

 
  El proper divendres dia 1 de febrer de 2019 els alumnes de Cicle Superior  
  (5è i 6è de primària) anirem a visitar la Ciutat Medieval de Montblanc. 

 

L’important i ben conservat patrimoni medieval de Montblanc converteixen el poble en l’espai 

idoni perquè els infants viatgin en el temps i descobreixin els principals conceptes de l’Edat 

Mitjana, submergint-se en els carrers, places i esglésies de l’època. Per fer-ho, cada alumne es 

convertirà durant l’estona de l’itinerari en un personatge de la societat medieval. A partir d’aquí, 

haurà de participar de les diferents dinàmiques i jocs que es proposen al llarg del camí amb 

l’objectiu de donar resposta a les preguntes més rellevants del passat medieval a través de 

l’experiència i de la participació. 

 

QUÈ APRENDREM? 
A situar l’Edat Mitjana en el temps i en l’espai.  
Les característiques principals dels diferents grups de la societat feudal. 
Les activitats econòmiques del camp i de les ciutats. 
A identificar i diferenciar l’art romànic i l’art gòtic. 
A comprendre la importància i la necessitat de les muralles i els castells. 

 
 
  Sortida: A les 8:30h del matí des del carrer Guifré. Cal ser puntual ! 
  Arribada: Aproximadament a les 17h al carrer Guifré. 

 
 El preu de la sortida és de  19,20 euros i el rebut es passarà pel banc. 
 
 Cal dur: Esmorzar, dinar i un estoig petit amb material per escriure. 

 
Atentament, 
 
           Felip de Dalmases i Thió 
                         Director 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
                       BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ- Montblanc 

 
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 
divendres dia 1 de febrer de 2019 a Montblanc amb l’Escola Sant Lluís Gonçaga. 
 
Si el teu fill / la teva filla és fix/a al servei de menjadors, especifiqueu si voleu que l’escola li 
proporcioni el dinar:   SÍ              NO 
 
 
         Signatura del pare / mare .................................... 
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