La Garriga, 9 de desembre de 2020

Benvolgudes famílies,
r

Us informem que el proper dilluns dia 14 de desembre els i les alumnes de 3 d’E.S.O. farem una sortida pedagògica.
Ens desplaçarem tot el dia a Barcelona per visitar dues exposicions properes, per un costat «Human Bodies» a les Plç.
Les Arenes i per l’altra «Art i Mite» al Caixafòrum.
«Human Bodies» és una visita emmarcada en les àrees de les Ciències i la Salut, fent un viatge apassionant per
l’interior del cos humà que permet conèixer tot allò que amaga la pell superant d’escreix una classe d’anatomia
clàssica. Vinculant bons i mals hàbits en l’efecte en els òrgans, que queden,
vergonyosament exposats a l’ull dels visitants. Degut a les normes actuals de
pandèmia, es farà un visita amb àudio guia a partir d’una app. Cal que tots vinguin
amb el seu mòbil personal amb l’app descarregada i llesta per a ser usada i amb
auriculars per poder seguir l’exposició pas a pas. A la vegada disposaran d’un material
en paper addicional per poder aprofundir millor.

«Art i Mite» s’emmarca en les àrees de Educació Visual i Plàstica i a la vegada Cultura Clàssica. Consisteix en una visita
a una tria d’obres del Museu Nacional del Prado relacionades amb la mitologia
clàssica font constant d’inspiració per als artistes. En ella, déus, herois, nimfes,
sàtirs i mènades es barregen en relats plens de vicis i virtuts humanes. Degut a
les normes de pandèmia, cada alumnes ha de tenir la seva entrada personal i
desplaçar-se en petits grups per l’exposició lliurament a partir de les instruccions
que haurà preparat la mestra de les àrees corresponents. Per tant també caldrà
l'ús del mòbil en aquesta segona exposició.

Serà una sortida de tot el dia. Marxarem del centre amb autocar a partir de les 8:00h del matí i la tornada està prevista
a les 16:45 h de la tarda seguint l’horari diari habitual.
 Cal portar l’esmorzar i el dinar.
 El preu de la sortida és de 20,42 euros i es passarà pel banc.
Atentament,
Felip de Dalmases i Thió
Director
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ – Human Bodies i Caixaforum 3r d’ESO
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 14 de
desembre de 2020 a Barcelona ( Human Bodies i Caixaforum) 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 ..............................
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