La Garriga, 4 de juny de 2021

Benvolguts pare i mare,
Us comuniquem que el proper dimecres dia 16 de juny, els alumnes de 2n d’ESO farem una
sortida a Girona.
L'objectiu de la sortida és conèixer l'origen de l'antiga ciutat medieval a partir de la identificació
del seu patrimoni present a la ciutat actual. D'altra banda analitzarem els trets artístics més
rellevants de l'art medieval (romànic i gòtic) presents en els edificis i consolidarem els aspectes
treballats a l'aula en aquest àmbit. Iniciarem la visita pel Pont de Pedra, el monestir de Sant Pere
de Galligants, el barri de Sant Feliu amb els "Banys àrabs" i el Call jueu. També perfilarem
diferents trams de l'antiga muralla, iniciada en època romana, que s'ampliarà en aquest moment
per tal d'abastar els nous ravals o vilanoves que sorgiràn al voltant del nucli urbà. Finalment
visitarem la Força (Palau del Bisbe, Catedral i Museu Capitular).
 Horari: ens trobem tots a les a les 8:00h matí a l’escola (preguem puntualitat).
arribarem a les 17:00h tarda aproximadament al carrer Guifré
 Cal portar esmorzar, dinar, material per escriure i roba apta per la sortida.
El preu de la sortida és de 26,47 euros i el rebut es passarà pel banc. El preu inclou l’anada i
tornada en bus, l’activitat dirigida per un grup de professionals especialitzats en la didàctica de la
història, l’entrada a la catedral i també l’entrada als banys àrabs.
Ben atentament,

Felip de Dalmases i Thió.
Director.
.............................................................
BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ – Vine a conèixer la Girona medieval
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
dimecres dia 16 de juny de 2021 a Girona amb l’escola Sant Lluís Gonçaga.

Si el teu fill/teva filla és fix/a al servei de menjador, especifiqueu si voleu que l’escola li
proporcioni el dinar:  Sí  No

Signatura del pare/mare …………………………
Escola Sant Lluís Gonçaga
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