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Creació d'una façana
Afegir al meu cistell
Descripció
Els nens realitzen
Activité

la seva pròpia façana enganxant elements arquitectònics observats
durant una visita-descoberta i/o dins del seu entorn urbà.

Tema:
Arquitectura i urbanisme
Informació complementària:
Material proporcionat pel prestatari :
Elements arquitectònics per a retallar
Pintura, pinzells, tisores, cola
Material de recuperació pel collage (paper de diari, teixit, fulles acolorides,
revistes,…)
Material a aportar :
Llapis
Material de recuperació pel collage (paper de diari, teixit, fulles acolorides,
revistes,…)
Oferta complementària :
Visita-descoberta Conta'm l'arquitectura de les Valls Catalanes del Tec i de Ter
Tamany del grup : Sencer

Currículums escolars FR :
Currículums escolars CAT :

Thème pour l'enseignement:
Histoire / géographie

Activités:
Taller-patrimoni

Nivell escolar:
6-12 anys
Informació pràctica

Cliqueu sobre les pestanyes al dessota per obtenir la informació
corresponent
Informació general
Durada de l'activitat: 1h30

Idioma:
Francès, Català
Reserva prèvia:
OUI
País d'Art i d'Història : T. 00 33 (0)4 68 83 99 49
Adreça electrònica:
Contacte
Informació complementària:
Transport escolar gratuït per als alumnes de primària i els escolars del territori francès.
documentation à télécharger:
sist_-_fiche_transport_n1.pdf
cgpo_-_fiche_transport_sorties_pedagogiques_2013-2014.pdf
Amb un guia o un animador
Activitat: Payante

Punt de trobada:
l’aula o en una sala (al territori)

Nom :
Julie SCHLUMBERGER / Montserrat FOSSAS

Qualificació:
Guide-conférencière / Guia de turisme de Catalunya

Service d'Animation de l'Architecture et
du Patrimoine - Service éducatif
Par enfant : 4 €

Par classe : 50 €

2 offres combinées : 90 €

Gratuit pour les accompagnateurs

Dates
En
autonomia
i horaris
Activitat:
Gratuite
Material de suport per a la visita:
non

Activitats relacionades

Conta’m l'Arquitectura de les Valls Catalanes del Tec i del Ter
Els alumnes decobriran l'arquitectura a partir de l'observació de la seva vila partint de dues
façanes : una com a exemple de l'arquitectura tradicional, i l'altra, de

Arquitectura i urbanisme
Visita
Nens 6-12 anys

Localització
Adreça:
França

