ITINERARI MEDIEVAL EN ANGLÈS O FRANCÈS
Alumnat a qui s’adreça: Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat,
Cicles formatius, Educació d’adults i Públic en general
Descripció activitat:
L’itinerari dedicat al món medieval es pot desenvolupar, segons interessos i
disponibilitat de temps del grup, pels elements següents:
-

Centre d’Interpretació de la vila medieval de Terrassa (CIVMT)
Torre del Palau
Castell Cartoixa de Vallparadís
Seu d’Ègara

El centre haurà d’escollir quins elements vol visitar.
Idioma: anglès i francès
Material de suport:
- Catàleg del Museu núm. 6 “Art medieval. Una col·lecció del Museu”:
https://www.terrassa.cat/catalegs-museu
- Catàleg del Museu núm. 9 “La memòria de les Esglésies de Sant Pere, 18501950”: https://www.terrassa.cat/catalegs-museu
- Catàleg del Museu núm. 12 “La Cartoixa de Sant Jaume de Vallparadís”:
https://www.terrassa.cat/catalegs-museu
- CD interactiu “La vila de Palau de Terrassa: 1180-1327”
- Quadern i Dossier didàctic del Museu núm. 1 “Castell Cartoixa de Vallparadís”:
https://www.terrassa.cat/quaderns-i-dossiers-didactics

- Quadern i Dossier didàctic del Museu núm. 3 “La Torre del Palau. El Castell i la
Vila de Terrassa”: https://www.terrassa.cat/quaderns-i-dossiers-didactics
- Quadern i Dossier didàctic del Museu núm. 5 “La Seu d'Ègara. Esglésies de sant
Pere de Terrassa”: https://www.terrassa.cat/quaderns-i-dossiers-didactics

Objectius:
- conèixer la història i l’evolució de la vila i el terme de Terrassa, de la part
forana i de la quadra de Vallparadís
- apropar-se al món medieval
- treballar els orígens medievals de la ciutat de Terrassa
- apropar-se al patrimoni històric i artístic de la ciutat
- aprendre nou vocabulari en llengua francesa o anglesa

DESENVOLUPAMENT:
Data: del 4 d'octubre de 2021 al 30 de juny de 2022. Dies a concretar segons
els equipaments que es vulguin visitar
Hora: a concretar segons la tria d’edificis feta pel centre.
Durada: 2 h
Nombre màxim d'alumnat que pot participar: 1 grup classe (màxim 30
persones)
Lloc de realització: a determinar segons les preferències del grup (Castell
Cartoixa de Vallparadís i Seu d’Ègara)
Adreça: el recorregut (punt inici i punt finalització) es pacta amb el centre
escolar
El lloc és accessible per a persones amb mobilitat reduïda? A determinar
segons les seccions que es visitin. Aquesta informació es proporcionarà al grup.
Inscripció: Enviar un correu electrònic a l’adreça electrònica
museudeterrassa@terrassa.cat
Període d’inscripció: durant tot l’any
Cost de l’activitat: 84 EUR
Organització: Museu de Terrassa
Observacions:
Cal concretar les característiques de la visita amb el grup sol·licitant (durada,
dia, horari, espais a visitar, preu, continguts...).
Les explicacions s’adapten al nivell de coneixement del grup.
Per accedir a la Seu d’Ègara (tots els grups) i al Castell Cartoixa de Vallparadís
(només grups de fora de Terrassa) cal pagar entrada (Ordenança Fiscal 3.29 de
l’Ajuntament de Terrassa):
- Entrada reduïda: 2 EUR/persona.

Podeu
consultar
els
preus
al
web
del
https://www.terrassa.cat/adreces-horaris-i-tarifes

Museu

de

Terrassa:

Les entrades s’han de pagar mitjançant targeta bancària el mateix dia de la
visita.
En tot moment, el professorat ha d’estar present a l’itinerari.
Un cop finalitzada l’activitat, podeu sol·licitar el justificant de pagament de les
entrades a la Seu Electrònica:
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7838

