
                                                           La Garriga, 17 de gener de 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Benvolguts  mare i pare, 
 
Us comuniquem que el proper dijous dia 23 de gener el grup d´ alumnes de 4t d’ESO que cursen l’optativa 
d’ Educació Visual i Plàstica realitzaran la sortida trimestral curricular programada al CaixaForum de 
Barcelona, on gaudiran de dues exposicions, que els servirà per fer un treball posterior a l'aula sobre el 
fotoreportatge i l'art conceptual:  
 

CÀMERA I CIUTAT,LA VIDA URBANA EN LA FOTOGRAFIA I EL CINEMA. El mitjà fotogràfic ha immortalitzat 
la ciutat moderna al llarg del segle XX en una infinitat de narracions visuals que parteixen del carrer com 
un escenari social, un camp de batalla polític o un pati d’escola. Aquesta exposició tracta sobre la càmera i 
la ciutat, a partir del treball de fotògrafs i cineastes que han disseccionat la metròpoli i que plantegen 
diferents escenaris de la vida urbana 
 

EN CAIGUDA LLIURE . “En caiguda lliure” és un mapa polifònic integrat per diferents agències, 
organismes i narratives contemporànies i estructurat a partir de l’acte de la caiguda. Comissariada per 
João Laia, l’exposició s’emmarca en el programa Convocatòria de comissariat i fa servir l’art com a fòrum 
des d’on es proposen noves formes de llegir i interactuar amb el món. 
 

A més podran conèixer l'edifici modernista que acull el CaixaForum, l'antiga fàbrica Casaramona, obra de 
l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch. En acabar la visita dinarem per Montjuic i tornarem a l’escola. 
 

Marxarem a les 8:30 h des de l’aula i tornarem a l’escola a les  17:00 h.   
 

El preu de la sortida és de 16,48 euros i el rebut es passarà pel banc. El preu inclou l’anada i tornada en 
tren i la visita al CaixaForum 
 
Cal emportar-se material per prendre notes, l’esmorzar i el dinar. 
                  
  Atentament,  
 

                                           Felip de Dalmases i Thió 
                                                       Director 
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            BUTLLETA D’AUTORITZACIO – CaixaForum  
 
En/Na. ......................................(pare/mare de l’alumne/a) autoritzo al meu fill / a la meva filla 
................................... que assisteixi a la sortida del proper dijous 23 de gener de 2020 al CaixaForum de 
barcelona amb l’escola Sant Lluís Gonçaga. 
 
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 ..................................... 
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