
                                                         La Garriga, 9 d’abril de 2021 
 
 

 
 
Hola famílies, 
 
El proper dijous 15 d’abril els nens i nenes de P-5 (classe dels Submarins) anirem d’excursió al museu 
Marítim de Barcelona. 
 
 QUÈ FAREM? 

- Visita lliure pel museu 
- Visita al planetari 

L’activitat és una experiència immersiva que té lloc al planetari del museu, en la que els nens i nenes tenen 
la percepció de trobar-se a l´interior d’un batiscaf que s’endinsa en les profunditats marines. Aquesta nau 
fa un viatge pel fons marí argumental d’un conte protagonitzat pels mateixos nens i nenes. 
 
 OBJECTIU: 

- Viure l’experiència de viatjar pel fons del mar 
- Fomentar el respecte cap al medi marí 
- Crear un espai per l’aprenentatge vivencial 

 
 CAL PORTAR: 

- Els nens que no són fixes a dinar, han de portar el dinar, una ampolla d’aigua, un tovalló de roba 
per parar taula i un altre per eixugar-se. Tot dins d’una motxilla amb el nom. 

- No cal portar esmorzar, el posa l’escola 
- Tot els nens i nenes han de portar una mascareta dins d’una bossa amb el nom per entrar al 

museu.  
 HORARI: 

- Hora de sortida: a les 9:30h des del carrer Guifré (sortirem caminant des de l’escola) 
- Hora d’arribada: a les 17:00h aproximadament al carrer Guifré. 

 
El preu de la sortida és de 20,62 euros i es passarà pel banc. 
 
  Atentament, 

       Felip de Dalmases i Thió 
       Director 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ – Sortida al Museu Marítim de Barcelona 
 
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 portarà a 
terme el dijous 15 d’abril de 2021 al Museu Marítim 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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