Publicat a Valls Catalanes del Tec i del Ter (https://www.valleescatalanes.org)

Les investigacions dels Petits Detectius
del Patrimoni à Amélie-les-Bains-SE
Afegir al meu cistell
Descripció
Els nens han d'ajudar la Laia, en Pol i en Ruc, els Petits Detectius del Patrimoni, a
Activité
investigar pels carrers per tal de resoldre un misteri gràcies a la observació del patrimoni.
Una manera lúdica i original de conèixer el patrimoni.
Veneu a investigar i desentranyar els misteris d'Amélie-les-Bains.

Commune:
Amélie-les-Bains-Palalda

Tema:
Arquitectura i urbanisme

Type activité:
Visita lliure amb eina per ajudar la visita, Visita lúdica
Informació complementària:
Material proporcionat pel prestatari :
Llibret joc pels nens

Material a aportar :
Llapis i goma d'esborrar
Suport rígid per a escriure
Tamany del grup: Sencer
Currículums escolars FR : /
Currículums escolars CAT : /

Thème pour l'enseignement:
Histoire / géographie

Activités:
Visite-découverte en autonomie

Nivell escolar:
6-12 anys, Infantil / Primària
Informació pràctica

Cliqueu sobre les pestanyes al dessota per obtenir la informació
corresponent
Informació general
Durada de l'activitat: 1h30

Idioma:
Francès, Català
Reserva prèvia:
NON
País d'Art i d'Història : T. 00 33 (0)4 68 83 99 49
Adreça electrònica:

Servei educatiu
Informació complementària:
Transport gratuït per les escoles franceses accompanyats pel Conseil Général
(formulari : www.jeune66.fr) i pel SIST Pyrénées-Méditerranée : penjeu el document
ajunt :
documentation à télécharger:
sist_-_fiche_transport_questionnaire.pdf
Amb un guia o un animador
Activitat: Gratuite
Dates i horaris
Dijous 5 Juny 2014 - 19 h 15

En autonomia
Activitat:
Gratuite
Lieu de retrait de l'outil:
Versió papel : Office de tourisme d'Amélie-les-Bains Versió digital : ajunt
Material de suport per a la visita:
papier
Versió digital
Langue des visites:
français
catalan
Documentation:
livret_amelie.pdf
livret_amelie_cat_web.pdf

Activitats relacionades

Els petits detectius del patrimoni descobreixen Camprodon
Veniu a buscar la fitxa d'investigació per esbrinar els misteris de Camprodon (Catalunya,
Espanya).
Arquitectura i urbanisme
Activitat lúdica, Visita
Família, Grup lleure, Nens 6-12 anys

Els petits detectius del patrimoni descobreixen Morellàs
Veniu a buscar la fitxa d'investigació per esbrinar els misteris de Morellàs.
Arquitectura i urbanisme
Activitat lúdica, Visita
Família, Grup lleure, Nens 6-12 anys

Els petits detectius del patrimoni descobreixen Sant Llorenç de Cerdans
Veniu a buscar la fitxa d'investigació per esbrinar els misteris de Sant Llorenç de Cerdans.
Arquitectura i urbanisme
Activitat lúdica, Visita
Família, Nens 6-12 anys, Nens 13-17 anys

Les petits détectives du patrimoine découvrent Le Perthus
Venez découvrir le village du Perthus en compagnie de Laia, Pol et Ruc. Votre mission :
retrouver la frontière !
Frontera i patrimoni militar
Activitat lúdica, Visita
Família, Grup lleure, Nens 6-12 anys

Localització
Adreça:
Pays d'Art et d'Histoire
Office de tourisme
66110 AMELIE-LES-BAINS-PALALDA
França

