Activitats educatives

Tarifes

Caldes de Malavella
Caldes de Malavella ofereix per a les
escoles diversos recorreguts i activitats
educatives, preparades amb prou rigor
perquè els alumnes gaudeixin del
patrimoni natural i cultural que aquest
municipi amaga.

IMPORT

Reserva de les activitats

Visita “Aquae Calidae”
+ Taller de l’arqueòleg

7€

www.caldesdemalavella.cat/educacio

7€

craeducacio@gmail.com

Visita “El Camp dels Ninots”
+ Taller de l’arqueòleg

WEB

EMAIL

Telèfon

972 470 005
Visita “Aquae Calidae”
+ Visita “El camp dels ninots”

6€

Visita “Aquae Calidae”
+ Visita “El Camp dels Ninots”
+ Taller de l’arqueòleg

8.5 €

Més informació

Mòbil

616 767 864 / 629 354 301

www.caldesdemalavella.cat/educacio

Caldes de Malavella
Visites i tallers per a la població
escolar de primària i secundària

ACTIVITAT

(Per participant)

Activitats educatives

Horari

Dilluns a divendres
de 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 17:30

Organitza

Amb el suport

Activitats educatives
Ara fa 3.5 milions d’anys.
El Camp dels Ninots.
La visita es planteja com un itinerari per
l’exposició “Ara fa 3.5 milions d’anys.
El Camp dels Ninots”. El Camp dels
Ninots de Caldes de Malavella és un
jaciment paleontològic singular i únic a
la península. Es va començar a excavar
l’any 2003, i en aquests anys de recerca ha
posat al descobert un munt de dades per
a la investigació paleontològica, geològica
i paleoambiental. Així, a través d’aquesta
exposició coneixereu com era el clima,
la geologia, la fauna i la vegetació de
Catalunya i de Caldes de Malavella durant
el període del Pliocè, i quina ha estat la
seva evolució fins a l’actualitat.

Aquae Calidae. 
Caldes a l’època Romana.
La visita es planteja com un recorregut
pels diferents espais i estances
corresponents a l’edifici termal romà de
Sant Grau. Aquest monument representa
un dels conjunts termals d’època romana
més ben conservats de la província
de Girona. A través d’aquesta activitat
coneixereu, de la ma d’un especialista,
l’estructura i l’evolució històrica d’aquest
edifici, les seves funcions i el seu significat
tant social com simbòlic en el món romà.
A més us apropareu a la història de Roma
a través de l’assentament romà de Caldes
de Malavella.

Taller de l’arqueòleg

Aquesta activitat es proposa com una
experiència on els alumnes es posen en
la pell d’un arqueòleg. A través d’aquest
taller experimentareu com treballen els
arqueòlegs en una excavació, quins són
els materials, els mètodes que utilitzen i
el procés científic de recollida de dades.
Tot plegat us permetrà entendre com els
arqueòlegs descobreixen el passat per
reconstruir el nostre present d’una forma
didàctica. Durant l’activitat anireu sempre
acompanyats per monitors-gestors amb
una àmplia experiència en el treball
arqueològic i paleontològic.

Cicles inicial, mitjà i superior d’educació
primària, ESO i batxillerat

Cicles inicial, mitjà i superior d’educació
primària, ESO i batxillerat

Cicles inicial, mitjà i superior d’educació
primària, ESO i batxillerat

Durada 1 h/ 1:15 h

Durada 1 h/ 1:15 h

Durada 1:15/ 1:30 h

