Itinerari Viatge 2on ESO Curs 11-12
Barcelona i Port Aventura
Objectius:
El col·legi Aula Balear té pensat un viatge de tres dies a Barcelona i Tarragona. Amb
aquest viatge es pretén que els alumnes aprenguin a viatjar i a moure’s fora de l’entorn
familiar i que convisquin amb els seus companys en un altre context, adaptant-se a unes
normes disciplinàries i hàbits diferents.
Consideram necessari, també, que els alumnes ampliïn els seus coneixements sobre la
geografia, el paisatge urbà i la història del lloc que visiten. A més, passar una jornada
divertida en unes grans atraccions i realitzar algunes activitats relacionades en les àrees
de ciències naturals, ciències socials i educació física.
Es tracta d’oferir la possibilitat als alumnes d’entrar en contacte amb un altre ambient i
de dur a terme classes fora del recinte escolar. Ens interessa que els estudiants recordin i
relacionin la diversió amb l’aprenentatge.
Activitats:
-Comentari dels monuments històrics i del seu entorn
-Visites als museus
-Elaboració d’un itinerari de la sortida
-Visita a Port Aventura
Itinerari:
25 abril (PALMA – BARCELONA – CAMBRILS)
Presentació a l’aeroport de Palma per sortir en vol de línia regular de la companyia Air
Europa UX-6006 a les 07.00 amb destinació Barcelona. Arribada del vol a les 07.55,
acomodació a l’autocar i sortida cap a la Plaça d’Espanya, on ens trobam amb una guia a
les 08.45h per realitzar una visita guiada al centre de Barcelona, Parc Güell, Sagrada
Família, Barri Gòtic, Catedral, ...
Dinar a un restaurant a les 14.00h. Tot seguit després de menjar visita als cinemes
IMAX. En acabar el cinema, els nins solen disposar de temps lliure per anar, en grups de
4 com a mínim, al Maremàgnum a comprar. A l’hora convinguda sortida cap a Cambrils.
Arribada, acomodació, sopar i allotjament a l’hotel.
26 abril (CAMBRILS – PORT AVENTURA – CAMBRILS)
Berenar a l’hotel. Trasllat a Port Aventura on es podrà gaudir de les atraccions i
espectacles. Els nins faran grups de 4 persones com a mínim per aprofitar al màxim les
atraccions del parc. Els professors estaran localitzables a través del telèfon mòbil en
qualsevol moment. Dinar al mateix Parc. A l’hora convinguda sortida cap a Cambrils.
Arribada, acomodació, sopar i allotjament a l’hotel.
27 abril (CAMBRILS – BARCELONA – PALMA)
Berenar a l’hotel, sortida cap a Barcelona. Visita al museu de la ciència COSMOCAIXA.
Un cop dins el recinte es fan grups de quatre per a la visita. Dinar a un restaurant. En
haver dinat, els nins solen disposar de temps lliure per anar a comprar al Maremagnum. A
l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport de Barcelona per sortir amb el vol de línia regular
destinació Palma, a les 19’15h amb la companyia Air Europa UX-6073. Arribada
aproximada a les 18'10h.

