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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 la Biblioteca “Joan Reglà” de la Universitat de València i el
Monestir de Sant Miquel dels Reis.

2. curs/os
4t ESO

3. Descripció de l’activitat o itinerari i curs/cursos als quals va destinat.
És tracta d’una activitat destinada als alumnes de 4t d'ESO, organitzada per les assignatures de
Valencià i Geografia i Història. L'activitat complementària començarà a les 8h quan anirem en tren a
València i caminant fins l’Av. Blasco Ibáñez. Una volta allí, a les 9 h, els alumnes realitzaran una
visita guiada a la Biblioteca d'Humanitats de la Universitat de València. Més tard es traslladarem en
autobús (EMT) al monestir de San Miquel dels Reis, seu de la Biblioteca Valenciana on, a partir de
les 12h realitzaren la visita guiada al monestir. Finalment tornarem en autobús (EMT) i tren.
4. Objectius didàctics:
-Aprendre a valorar, respectar i conèixer l’art valencià i la seua història.(Pla Programacions Didàctiques
d’Història i Valencià)
-Conèixer el funcionament d'una biblioteca científica universitària. (Pla Lector)
-Conèixer la seu de la Biblioteca Valenciana, seu de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. (Pla Lector i
Programació Didàctica de Valencià)
-Gaudir d’una jornada de convivència en un marc incomparable, al mateix temps que es milloren valors
en els alumnes respecte a la cultura i l’art de la ciutat de València. (Pla Tutorial i Pastoral)
5. Dies de realització
Dimarts, 5 de desembre de 2017

7. Preuaproximat
10 euros
9.-Hora d’eixida
8 hores
11.-Acompanyants.
José Antonio Asins
Vicent Ferrer

6. Mitjà de transport
Tren i EMT
Si és Autobús
Deixar i arreplegar
A disposició tot el dia

SI
SI

NO
NO

8. Lloc d’eixida
Col·legi
10. Hora d’arribada/Lloc d’arribada
14 hores
12. Nombre d’alumnes
24

13. Observacions:
Els alumnes vestiran l’uniforme del Col·legi amb l’excepció que poden portar calçat esportiu.
Els alumnes hauran de portar menjar i beguda.
L’activitat complementària es donarà per acabada quan arribem a l’estació de Massanassa.
En cas de pluja, s’agafarà el metro entre les parades Xàtiva i Facultats. A més, caldrà dur
paraigües.
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