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ANNEX V
INFORMACIÓ
D’acord amb els criteris aprovats pel Consell Escolar, a continuació posem en coneixement les
dades relatives a l’excursió, eixida o activitat complementària que s’especifica, amb el fi d’obtenir
l’autorització que apareix a peu de pàgina.
1. Nom de l’activitat .
Visita a Cullera

2. curs/os
3r i 4rt

3. Descripció de l’activitat o itinerari i curs/cursos als quals va destinat.
Eixida de Massanassa a les 09,15h amb direcció a Cullera per a la visita al castell, a continuació
visita a l’ermita de Santa Marta, dinar a la platja i visita a la cova del Dragut per la vesprada. Eixida
de Cullera a Massanassa a les 18,15h de la vesprada amb arribada a les 19h aproximadament.

El desplaçament i les activitats estan organitzades complint amb la distància de
seguretat entre els dos grups bambolla, seguint distints itineraris.
4. Objectius didàctics:
- Conéixer la història del Castell de Cullera, i del Calvari. (Competència social, cívica i
espiritual )
- Conéixer i valorar les possibilitats del seu cos amb la realització d’una activitat
cardiovascular. (Senderisme per la muntanya). (Competència en el coneixement i interacció
amb el món físic)
- Promoure i impulsar el respecte als nostres espais naturals. (Competència social i cívica).
-Gaudir d’un dia a l’aire lliure amb els companys i valorar la riquesa del nostre entorn.
(Competència social i cívica).
- Conéixer llegendes i costums populars del nostre entorn. (Competència social i cívica).
5. Dies de realització
Divendres 11 de Juny de 2021

6. Mitjà de transport
Si es Autobús
Deixar i arreplegar
A disposició tot el dia

SI
X SI

NO
NO

7. Preu aproximat
29€

8. Lloc d’eixida
Massanassa (A l’altre costat de l’estació de
Renfe).

9.-Hora d’eixida
9:15h

10. Hora d’arribada/Lloc d’arribada
19h

11.-Acompanyants.

12. Nombre d’alumnes

Mar, Adrián, Loles i Dori

26 (3º Primària) i 29 (4rt Primària) alumnes.

13. Observacions:
Els alumnes aniran ja en el banyador i la crema solar posat des de casa. Es recomana organitzar tot
el necessari en dos motxiletes: una amb el dinar de mitgdia, una muda interior, tovallola, protector
solar i xancletes, que es deixarà a l’autobús i altra amb l’esmorzar, la gorra i l’aigua.
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