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Alaquàs, 21 de març de 2018
Estimades famílies:
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Ens complau informar-vos que el proper dilluns 26 de marc
realitzarem una visita cultural a Simat de la Valldigna amb els següents
objectius:
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una visita cultural a Simat de la Valldigna amb els següents objectius:

•

•

Apreciar el valor paisatgístic de la comarca.

Apreciar el valor paisatgístic de la comarca.

•

•

Aproximar-nos al parlar valencià de la zona.

Aproximar-nos al parlar valencià de la zona.

•

•

Identificar les parts d’una abadia cistercenca i d’una mesquita.

Identificar les parts d’una abadia cistercenca i d’una mesquita.

•

•

Reconéixer les característiques més importants de l’art gòtic i
barroc.

Reconéixer les característiques més importants de l’art gòtic i
barroc.

•

•

Potenciar el respecte al patrimoni cultural i natural.

Potenciar el respecte al patrimoni cultural i natural.

A tal fi, baixarem per un sender de muntanya des de la font del Cirer
(Barx) fins a Simat; farem entrevistes de carrer als habitants de la població; i
visitarem l’ermita de la Xara i el monestir de Santa Maria de la Valldigna.
HORARI Important!! Hem d’estar tots a les 7:50h a la porta del col·legi.
MATERIAL: Dossier de la jornada (els el donarem), bolígraf, llibreta i aparell
per a gravar les entrevistes i allò que consideren important per a fer una
pel·lícula del dia. Calcer i roba còmoda per a caminar pel sender.
Esmorzar i dinar.
PREU: 2 euros per a tots.
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Per als que no són membres de l’AMPA: 14 euros (12+2).
L’AUTOBÚS ESTÀ SUBVENCIONAT PER L’AMPA
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Cordialment, el tutor / la tutora
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EN/
NA
___________________________________
AUTORITZE
______________________________, del grup 4t ..... d'E.S.O, a anar a
Simat de la Valldigna el proper dilluns 26 de març.
Signatura
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