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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 .
Teatre en valencià: “Tirant lo Blanch”

2. curs/os
3r d’ESO

3. Descripció de l’activitat o itinerari i curs/cursos als quals va destinat.
Assistència al Teatre Micalet, de València, per a veure la representació teatral de l’obra
Tirant lo Blanch, destinada a públic juvenil.
4. Objectius didàctics:
- Aproximar-se a la vida i obra de dels escriptors valencians, especialment els del s. XV.
(Programació d’aula)
- Conèixer la situació cultural de la València medieval. (Programació d’aula)
- Identificar les característiques del gènere literari teatral. (Programació d’aula)
- Identificar les variacions i adaptacions escèniques d’una obra teatral. (Programació
d’aula)
- Valorar la importància de les arts escèniques realitzades en valencià. (Programació
d’aula)
- Aproximar-se al coneixement de mostres rellevants del patrimoni literari i valorar-lo com
una manera de simbolitzar l’experiència individual i col·lectiva en diferents contextos
historicoculturals. (Programació didàctica)
- Valorar i participar en la creació artística i comprendre el llenguatge de les distintes
manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació.
(Programació didàctica)
- Aprendre a moure’s per una ciutat, tot mantenint una actitud cívica.
5. Dies de realització
5-2-19

6. Mitjà de transport
Tren, i a peu.
Si és autobús:
Deixar i arreplegar
A disposició tot el dia

SI
SI

7. Preu aproximat
10 €

8. Lloc d’eixida
Escola

9.-Hora d’eixida
8:30h

10. Hora d’arribada/Lloc d’arribada
12:15h

11.-Acompanyants.
Vicent Ferrer i tutor

12. Nombre d’alumnes
16

NO
NO

13. Observacions:
Els alumnes aniran amb tren fins a València. I caminant fins al teatre. Es passarà pels
carrers Xàtiva i Guillem de Castro, de València.

