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

Activitats del País d'Art i d'Història a SaintLaurent-de-Cerdans
Afegir al meu cistell

Activité
Descripció
Les activitats proposades pel País d'Art i d'Història són disponibles a Saint-Laurent-de-Cerdans.
Per descobrir aquestes activitats, veure la fitxa activitats relacionades.

Commune:
Saint-Laurent-de-Cerdans

Tema:
Arquitectura i urbanisme

Activités:
Taller-patrimoni
Visite-découverte en autonomie
Visite-découverte guidée

Nivell escolar:
6-12 anys, 13-17 anys, Infantil / Primària, Secundaria / Batxillerat
Informació pràctica

Cliqueu sobre les pestanyes al dessota per obtenir la informació corresponent
Informació general
Durada de l'activitat: 1h30 a 2h

Idioma:
Francès, Català
Reserva prèvia:
OUI
País d'Art i d'Història : T. 00 33 (0)4 68 83 99 49
Adreça electrònica:
Servei educatiu
Informació complementària:
Transport gratuït pels establiments escolars dependent del SIST Pirineus Mediterrània, cal
descarregar el formulari adjunt :
documentation à télécharger:
sist_-_fiche_transport_n1.pdf
Amb un guia o un animador
Activitat: Payante

Punt de trobada:
En classe o en uns dels 30 municipis del territori

Nom :
Julie SCHLUMBERGER / Montserrat FOSSAS

Qualificació:
Guide-conférencière / Guia de turisme de Catalunya

Service éducatif-Tarifs
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Dates i horaris
Dimarts 17 Juny 2014 - 16 h 15
En autonomia
Activitat:
Gratuite
Material de suport per a la visita:
papier
Langue des visites:
français
catalan
Activitats relacionades
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Descoberta de Sant Llorenç de Cerdans
Patrimoni industrial viu a Saint-Laurent-de-Cerdans
Patrimoni industrial i artesanal
Visita
Adult, Grup Adult

Ronda de Visites : Fàbrica d'espardenyes (Création Catalane)
Veniu a visitar l'última fàbrica d'espardenyes encara en activitat del Vallespir.
Patrimoni industrial i artesanal
Visita
Adult, Família, Grup Adult

Conta'm les Creus dels Improperis de les Valls Catalanes del Tec i del Ter
Amb ocasió d'una visita-descoberta i com a activitat pedagògica complementària, els alumnes
observaran i comprendran què és una Creu dels Improperis i els seus element
Patrimoni religiós i funerari
Visita

Conta’m l'Arquitectura de les Valls Catalanes del Tec i del Ter
Els alumnes decobriran l'arquitectura a partir de l'observació de la seva vila partint de dues façanes : una
com a exemple de l'arquitectura tradicional, i l'altra, de
Arquitectura i urbanisme
Visita
Nens 6-12 anys

Creació d'una façana
Els nens realitzen la seva pròpia façana enganxant elements arquitectònics observats durant una visitadescoberta i/o dins del seu entorn urbà.
Arquitectura i urbanisme
Taller

L’art dels retaules : Conta’m un retaule barroc
Amb ocasió de la visita guiada d'una església, els alumnes observaran detalladament un retaule barroc,
la seva composició i la seva tipologia.
Patrimoni religiós i funerari
Visita

L'art dels retaules: explica'm la història de Sant Jordi
Gràcies a “collages” i dibuixos, els alumnes aprenen la funció narrativa d'un retaule. Creen el seu propi
retaule després d'haver escoltat la llegenda de Sant Jordi
Patrimoni religiós i funerari
Taller

El retaule barroc : Encàrrecs i comitents
Aquest joc de rol ofereix la possibilitat de comprendre el paper dels diferents protagonistes implicats en
la creació d’un retaule.
Art barroc
Taller

Les petits détectives du patrimoine découvrent Saint-Laurent-de-Cerdans-SE
Les enfants doivent aider Laïa, Pol et Ruc, les Petits Détectives du Patrimoine, à mener l’enquête dans
les rues de la ville pour élucider un mystère grâce à l’observa
Arquitectura i urbanisme
Activitat lúdica, Visita

Localització
Adreça:
Pays d'Art et d'Histoire
66260 SAINT-LAURENT-DE-CERDANS
França

