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El Camp d’Aprenentatge de Barcelona és un servei educatiu del Departament d’Ensenyament, gestio-

nat pel Consorci d’Educació de Barcelona,  que ofereix als centres educatius i a altres institucions la 
possibilitat de desenvolupar, amb l’alumnat, projectes de treball innovadors per a l’estudi de la ciutat 

de Barcelona des d’una perspectiva global, com una  metròpoli que ofereix un gran ventall de possibili-

tats de treball, així com participar, en la mesura de les seves possibilitats, en la formació inicial o per-

manent del professorat.  
 

El Camp d’Aprenentatge vol promoure entre l’alumnat capacitats que el permeti analitzar el medi que 

l’envolta i fonamentalment el medi urbà. Vol mostrar a l’alumnat la ciutat de Barcelona com a resultat 

d’un procés històric de construcció i evolució d’un territori i una societat, alhora que presentar-la com 
un ecosistema complex que necessita d’actuacions coherents amb la sostenibilitat i el respecte al medi. 

 

Per altra banda vol oferir un marc de convivència que faciliti les relacions positives des dels principis 

democràtics de cooperació, integració, respecte, no discriminació i resolució pacífica dels conflictes. 
 

Les activitats que es porten a terme en el Camp d’Aprenentatge es localitzen a la ciutat de Barcelona o 

al mateix Camp. Els desplaçaments es fan, majoritàriament, fent servir el transport públic i a peu. 

 
La forma de treballar ha de facilitar l’aprenentatge. Per això combinaran treballs d’aula (tallers), amb 

treballs de camp, basats en el treball cooperatiu, l’observació de l’entorn, l’experimentació, el descobri-

ment guiat i la pràctica reflexiva, entre d’altres.  

Q u i  S o m ?  

El Camp d’Aprenentatge està situat a les instal·lacions de l’alberg Mare de Déu de Montserrat, Passeig 

de la Mare de Déu del Coll 41-51 de Barcelona.   
Accessos: 

Metro : Vallcarca (L3) Sortida Av. República Argentina // El Coll-La Taixonera (L5)  

Autobús : V17, 92 i N5 (nocturn)  

RENFE : estacions França o Sants (a uns 30 min.) 
Autocars : Ronda de Dalt, sortida 6. (aparcament a C. Castellterçol n. 18) (VEURE PLÀNOL). 

 Cotxes: aparcament accedint  per la porta principal (Pg Mare de Déu del Coll, 41-51) 
 

 

O n   S o m ?  

És fonamental la coordinació entre el professorat del Camp i el professorat dels centres 
educatius.  Per això és imprescindible la seva presència a les Trobades de coordinació 

que es celebren al mes de setembre. En aquestes trobades es preparen els programes 

d’activitats i s’acorden el treball previ, el que es farà durant l’estada i el posterior. 

CONTACTE: 

Per a tot el relacionat amb les activitats  didàctiques  

 Camp d’Aprenentatge: 93 213 3514 / 675 788 564 / cda-barcelona@xtec.cat 

Per a tot el relacionat amb l’allotjament  i manutenció  
Alberg: 93 210 5151 / alberg.barcelona@gencat.cat 
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El Camp d’Aprenentatge està adaptat per a persones amb problemes de mobilitat.  

 
Els serveis, espais i equipaments que estan a disposició dels estadants són: 

 

• Sala Gaudí: sala multiusos de 85 m2 per a realitzar activitats amb l’alumnat. Amb canó de projec-

ció, ordinadors, connexió a internet i pissarra digital. 

• Habitacions de sis llits cada una, sempre que sigui possible. 

• Una habitació de 4 llits amb bany per al professorat. 

• Sala d'estar amb TV. 

• Auditori amb capacitat per a 150 persones. (ús prèvia reserva) 

• Aparcament per l’autocar. 

• Ascensor (accessos adaptats). 

• Menjador. 

• Màquines automàtiques de begudes i sòlids. 

• Sala de jocs. (amb cost econòmic per ús) 

• Connexió wifi, sense cost per a usuaris del Camp d’Aprenentatge. 

E s p a i s  i  e q u i p a m e n t s  

C o m  a r r i b a r  a m b  a u t o c a r :  

Amb autocar agafar la SORTIDA 6 de la Ronda de Dalt i seguir l'itinerari marcat al plànol per arribar 
a l'aparcament del carrer Castellterçol 18. 

SORTIDA 6 
APARCAMENT 

C/Castellterçol 18 
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Les activitats estan dirigides a alumnat d’educació primària i secundària. 

Totes elles es concreten en tres tipus d’organització: estades, sortides i projectes compartits. 

Les estades impliquen l'assistència del centre educatiu al Camp  d'Aprenentatge en règim d'allotja-

ment de dos a cinc dies. Seran ateses preferentment estades de llarga durada  (4-5 dies)  sobre d’al-
tres més curtes (2-3 dies).  

Les sortides es desenvolupen al llarg d’un dia i van dirigides tant als centres de la ciutat com, en la 
mida que l'oferta i la demanda ho permeti, als de la resta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).  

Els projectes compartits només van dirigits a centres de la ciutat durant el primer i segon trimestre. 

Per a concretar el programa d’activitats i molts dels aspectes organitzatius de les estades es realitzarà 

una trobada de coordinació, durant els primers dies de setembre, amb els centres admesos, a la seu 

del CdA de Barcelona.  

 

C o m  f u n c i o n e m  
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3 dies (2 nits) 
    

1r dia 2n dia 3r dia 

    

Matí Benvinguda a Barce-
lona 

Dansa de Fades i Follets 
(MNAC) (*) Nimfes i Dracs al  

Passeig de Gràcia   

Descobrim Les Rambles (*) 

   (*) A triar una de les 2   
      

Migdia Dinar Dinar Dinar 
      

Tarda Descobrim el Park 
Güell 

Taller: fem un trencadís 
  

    

 Cicle Inicial 
    

2 dies (1 nit)  

    

1r dia 2n dia  

    

Matí 
Benvinguda a Barce-

lona 

Viatgem en metro  

Nimfes i Dracs al  Passeig de 
Gràcia  (*)  
Dansa de Fades i Follets 
(MNAC) (*)  

   (*)A triar una de les dues  
      
Migdia Dinar Dinar  
      

Tarda Descobrim el Park 
Güell    

El Camp d'Aprenentatge de Barcelona us proposa diferents programes d'estada atenent el nivell educa-

tiu i el nombre de dies. 

O f e r t a  e d u c a t i v a :  p r o g r a m e s  d ’ e s t a d e s  

Consulteu el web del CdA de Barcelona per a més informació 

https://blocs.xtec.cat/cdabarcelona/estades-2/ 

 
PROPOSTES PER EDUCACIÓ PRIMÀRIA  
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3 dies (2 nits) 
    

1r dia 2n dia 3r dia 
    

Matí Objectiu Barcelona 
Descobrim Les Rambles: LA  
BOQUERIA (*) 

Col·lecciona el Modernisme 
(Modernisme Pg de Gràcia) 
(*) 

Cerquem els tresors del 
Park Güell (*) 

    (*) A triar una de les 2 
      
Migdia Dinar Dinar Dinar 
      

Tarda Exploració urbana Taller: fem un trencadís 
  

Matí Objectiu Barce-
lona 

Cerquem els tresors del Park 
Güell (*) 

Descobrim Les Ram-
bles: LA  BOQUERIA  

Col·lecciona el Mo-
dernisme 
(Modernisme Pg de 
Gràcia) (*) 

4 dies (3 nits) 

1r dia 2n dia 3r dia 4t dia 

Migdia Dinar Dinar Dinar Dinar 

Tarda 
Exploració urba-
na 

Taller: Fem un trencadís 
Fa molts anys a Bar-
celona 

  

Cicle Mitjà 
     

2 dies (1 nit)    
     

1r dia 2n dia    
      

Matí Objectiu Barcelona 

Exploració urbana (*) 
   

   

Descobrim Les Rambles: LA  
BOQUERIA (*) 

   
Col·lecciona el Modernisme 
(Modernisme Pg de Gràcia) 
(*)    

   (*) A triar una de les 3    
       

Migdia Dinar Dinar    
        

Tarda 
Cerquem els tresors del  
Park Güell 
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Cicle Superior  

2 dies (1 nit) 
1r dia 2n dia 

3 dies (2 nits) 

1r dia 2n dia 3r dia 

Matí Objectiu Barcelona 

Exploremel Park Güell Park Güell (*) 

Descobrim Les Rambles: LA  BOQUERIA 
(*) 

El teatre de la discòrdia 
(Modernisme Pg de Gràcia) (*) 

(*) A triar una de les 3 

Migdia Dinar Dinar 

Tarda Exploració urbana   

Matí Objectiu Barcelona 

Explorem el Park Güell Park 
Güell (*) 

El teatre de la discòrdia 
(Modernisme Pg de Gràcia) 

Descobrim Les Rambles: LA  
BOQUERIA (*) 

 Una passejada pel  Gòtic (*) 

(*) A triar una de les 2 (*) A triar una de les 2 

Migdia Dinar Dinar Dinar 

Tarda Exploració urbana Taller: fem un trencadís 
  

4 dies (3 nits) 

1r dia 2n dia 3r dia 4t dia 

Matí Objectiu Barcelona 
Explorem el Park 
Güell  

Descobrim Les Ram-
bles: LA  BOQUERIA  

El teatre de la dis-
còrdia 
(Modernisme Pg de 
Gràcia)  

Migdia Dinar Dinar Dinar Dinar 

Tarda Exploració urbana 
Taller: fem un trenca-
dís 

Una passejada pel  Gòtic  

  

5 dies (4 nits) 

1r dia 2n dia 3r dia 4t dia 5è dia 

Matí Objectiu Barce-
lona 

Una passejada 
pel Gòtic 

MNAC 
Dones i Modernis-
me 

Descobrim Les 
Rambles: LA  
BOQUERIA  

El teatre de la dis-
còrdia 
(Visita a la Pedrera) 

Migdia Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 

Tarda 
Exploració ur-
bana 

Explorem el Park 
Güell  

Taller: fem un tren-
cadís 

Una passejada 
per Bàrcino 
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1r i 2n ESO 

2 dies (1 nit) 

Aquí teniu els menús proposats pel CdA de Bar-
celona en funció del dies d'estada. Les activitats 
indicades poden ser substituïdes per altres, a 
excepció de la del primer dia al matí: "Objectiu 
Barcelona". La substitució d'alguna activitat pot 
afectar a l'horari, el desplaçament i el lloc per 
dinar. 

1r dia 2n dia 

Matí 
Objectiu Barcelo-
na 

Descobrim les Rambles: 
la Boqueria 

Migdia Dinar Dinar 

Tarda 
El Pla Cerdà: un 
model d'urbanis-
me   

Enllaç a la taula d'ac�vitats ofertades pel CdA de Barcelona. Podeu seleccionar dels vostre ni-

vell les indicades amb les inicials E/S   https://blocs.xtec.cat/cdabarcelona/totes-les-activitats-2/ 

3 dies (2 nits) 
1r dia 2n dia 3r dia 

Matí Objectiu Barcelona 
Descobrim les Rambles: la 
Boqueria 

Barcelona medieval: La Catedral, la 
Plaça del Rei i Sta. Mª del Mar 

Migdia Dinar Dinar Dinar 

Tarda 
El Pla Cerdà: un model 
d'urbanisme 

El Quadrat d'Or: Modernis-
me al Pg de Gràcia 

  

4 dies (3 nits) 
1r dia 2n dia 3r dia 4t dia 

Matí 
Objectiu Barce-
lona 

Descobrim les Rambles: la 
Boqueria 

Barcelona 1700 
El Quadrat d'Or: un mu-
seu modernista a l'aire 
lliure 

Migdia Dinar Dinar Dinar (picnic) Dinar 

Tarda 
El Pla Cerdà: un 
model d'urbanis-
me 

Museu d'Història de Cata-
lunya (MHC) 
Les nostres arrels: de la 
prehistòria al llegat romà 

Museu Blau de Cièn-
cies Natural i Zona 
Fòrum 

  

5 dies (4 nits) 

1r dia 2n dia 3r dia 4t dia 5è dia 

Matí 
Objectiu Barce-
lona 

Barcelona medie-
val: La Catedral, la 
Plaça del Rei i Sta. 
Mª del Mar 

Descobrim les 
Rambles: la Bo-
queria 

Barcelona 1700 
El Quadrat d'Or: un 
museu modernista a 
l'aire lliure 

Migdia Dinar Dinar Dinar   Dinar  (picnic) Dinar 

Tarda 
El Pla Cerdà: un 
model d'urba-
nisme 

Museu d'Història de 
Catalunya 
(MHC) 
Les nostres arrels: 
de la prehistòria al 

Bàrcino: la Barce-
lona romana 

Museu Blau de 
Ciències Natu-
ral i Zona 
Fòrum 

  

 
PROPOSTES PER EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
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3r i 4t ESO 

2 dies (1 nit) 

Aquí teniu els menús proposats pel CdA de Bar-
celona en funció del dies d'estada. Les activitats 
indicades poden ser substituïdes per altres, a 
excepció de la del primer dia al matí: "Objectiu 
Barcelona". La substitució d'alguna activitat pot 
afectar a l'horari, el desplaçament i el lloc per 
dinar. 

1r dia 2n dia 

Migdia Dinar Dinar 

Tarda 
El Pla Cerdà: un 
model d'urbanisme 

  

Enllaç a la taula d'ac�vitats ofertades pel CdA de Barcelona. Podeu seleccionar dels vostre ni-

vell les indicades amb les inicials E/S   https://blocs.xtec.cat/cdabarcelona/totes-les-activitats-2/ 

3 dies (2 nits) 

Matí Objectiu Barcelona 
Visita a la Central Tèrmica de CC 
de Sant Adrìa del Besòs 

La Barcelona científica 

Migdia Dinar Dinar (picnic) Dinar 

Tarda 
El Pla Cerdà: un model d'urba-
nisme 

Museu Blau de Ciències Natural i 
Zona Fòrum   

4 dies (3 nits) 

1r dia 2n dia 3r dia 4t dia 5è dia 

1r dia 2n dia 3r dia 4t dia 

Matí Objectiu Barcelona 
Visita a la Central Tèr-
mica de CC de Sant 
Adrìa del Besòs 

La Barcelona científica 
El Quadrat d'Or: un mu-
seu modernista a l'aire 
lliure 

Migdia Dinar Dinar (picnic) Dinar Dinar 

Tarda 
El Pla Cerdà: un 
model d'urbanisme 

Museu Blau de Cièn-
cies Natural i Zona 
Fòrum 

Museu d'Història de 
Catalunya (MHC)  
Fum, màquines i... ac-   

5 dies (4 nits) 

Matí 
Objectiu Bar-
celona 

La Barcelona 
científica 

Visita a la Central 
Tèrmica de CC de 
Sant Adrìa del 
Besòs 

Barcelona 1700 

(MNAC)  

Art i compromís, respos-
tes a la Guerra Civil  

Migdia Dinar Dinar Dinar   Dinar  (picnic) Dinar 

Tarda 
El Pla Cerdà: 
un model d'ur-
banisme 

Museu d'Història 
de Catalunya 
(MHC) Fum, 
màquines i... ac-

Museu Blau de 
Ciències Natural i 
Zona Fòrum 

El Quadrat d'Or: 
un museu moder-
nista a l'aire lliure 

  

Matí Objectiu Barcelona La Barcelona científica 

1r dia 2n dia 3r dia 
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Responsabilitats del centre docent i del seu professorat  

• Garantir que la participació en una estada al Camp d'Aprenentatge ha estat aprovada pel Consell 
Escolar del centre i incorporada al seu  Pla Anual.  

• Participar activament en la  elaboració del projecte de treball a desenvolupar abans, durant i des-
prés de l'estada, atenent a la convocatòria que el Camp d'Aprenentatge realitzi: trobada de coordi-
nació, curs, etc. Aquest projecte es determina d'acord amb el projecte curricular del centre, el ni-
vell educatiu dels alumnes i l'oferta pròpia del CdA. 

• Assegurar que un dels docents que participarà en les activitats del Camp d’Aprenentatge amb els 
seus alumnes  sigui el tutor o la tutora, o bé el professor o la professora   de l’àmbit curricular cor-
responent  al projecte a desenvolupar. 

• Acompanyar el grup d'alumnes amb el nombre de professorat  adient a  l'edat dels alumnes i d'a-
cord amb la normativa vigent. 

• Responsabilitzar-se dels aspectes  de convivència que comporta l'estada, especialment a partir del 
moment en què acaben les activitats de la tarda. 

• Organitzar els alumnes en tants grups com proposa el professorat del CdA. 
• Atendre els alumnes en tot moment i participar en les activitats docents, d'acord amb el projecte 

de treball compartit amb el Camp d'Aprenentatge. 
• Vetllar pel compliment de la normativa vigent sobre consum de tabac i d'alcohol. 
• Informar els responsables del Camp d'Aprenentatge de qualsevol desperfecte causat a les ins-

tal·lacions. En cas de negligència o ús indegut, la direcció del Camp d'Aprenentatge en farà la valo-
ració i, prèvia factura, serà abonat immediatament pel docent responsable del grup. 

• Comunicar, amb antelació a l'estada, els casos dels alumnes que segueixen un règim alimentari 
especial, dels que pateixen al·lèrgies o dels que han de prendre medicaments. Comunicar al pro-
fessorat del Camp d'Aprenentatge els casos de malaltia febril o contagiosa. 

• En cas d'accident o malaltia acompanyar els alumnes al centre sanitari corresponent, seguir l'evolu-
ció del cas i informar-ne la família. 

• Avaluar la tasca realitzada en el Camp d'Aprenentatge i informar-ne el professorat responsable de 
l'estada. 

• Disposar de: 
⇒ La relació nominal dels alumnes, amb les adreces i telèfons corresponents. 
⇒ El permís dels pares o tutors legals, referit a cada un dels alumnes on consti l'autorització 

per realitzar les activitats programades i pernoctar en el Camp d'Aprenentatge. També hi ha 
de constar la delegació de la potestat en els mestres o professors acompanyants en les deci-
sions mèdico-quirúrgiques que sigui convenient d'aplicar, en casos d'urgència, sota la direc-
ció facultativa pertinent. 

⇒ La fotocòpia de la targeta d'assistència sanitària. 

Per a  l’alumnat 

• Realitzar les activitats proposades en el projecte de treball seguint sempre les indicacions del profes-
sorat del centre i del Camp d’Aprenentatge. 

• Pel bon funcionament de totes les activitats, cal que la puntualitat sigui absoluta. 
• En el moment de realitzar una activitat, cada grup d’alumnes ha de restar junt. No pot haver un/a 

alumne/a sol/a. 
• Mentre s’estiguin fent activitats, no es poden fer servir mòbils, mp3, o qualsevol altre aparell que 

destorbi l’atenció.  
• Comportar-se de forma cívica, de manera especial quan es pot afectar persones i béns aliens. 
• Evitar les corredisses i els crits. 
• Respectar tant l’entorn com les instal·lacions, el mobiliari i els materials del CdA i de l’Alberg. 
• Respectar el descans de tothom fent silenci a partir de les 23 hores. 
• No utilitzar dutxes ni assecadors entre les 23:00 i les 07:00 hores. 
• Entrar al menjador de manera ordenada. 
• Recollir la taula i els seus estris  després de cada àpat. 
• Mantenir les habitacions endreçades i netes cada dia. 
• Accedir a les habitacions només quan sigui necessari, sempre amb l’autorització del professorat.  
• No es pot menjar, beure ni guardar aliments a les habitacions.  
• Com a qualsevol altra activitat acadèmica, no està permès fumar. 
• Baixar a recepció, l’últim dia,  els llençols i la funda del coixí.  

C o n d i c i o n s  d ’ ú s  
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Per al Camp d’Aprenentatge 

• Posar a l'abast del centre docent   un programa d'activitats d'acord amb l'oferta pedagògica pròpia 
del camp i del projecte del centre. 

• Informar del  detall de les activitats que  l'alumnat realitzarà  al Camp  d'Aprenentatge per què el 
centre docent el doni a conèixer a les famílies.  

• Portar a terme l'activitat programada prèviament amb el centre docent en la trobada de coordinació 
i destinar-hi el nombre de professionals adient.  

• Decidir, de comú acord amb el professorat del centre, de modificar les activitats didàctiques previs-
tes, quan les condicions així ho requereixen.  

• Facilitar al professorat els telèfons i les adreces d'emergències per poder atendre incidències fora 
de l'horari lectiu.  

• Facilitar el desplaçament al centre sanitari al professorat del centre educatiu en cas de malaltia greu 
o accident de l’alumnat, o acompanyar-lo. * 

• Donar al centre estadant la possibilitat de fer una reclamació en cas d'inconformitat amb el desen-
volupament de l'estada realitzada i rebre i valorar tots els suggeriments didàctics que el professorat 
vulgui aportar. 

• Donar a conèixer al centre la valoració global del desenvolupament del projecte que s'ha dut a ter-
me. 

 

* tel. EMERGÈNCIES: 112 

E l s  d e s p l a ç a m e n t s  

Les activitats es desenvoluparan al voltant de la gran ciutat. Això fa que les distàncies, moltes vegades, 

siguin considerables i, per tant, els desplaçaments siguin importants. Es realitzaran en transport públic 
(metro, bus, tramvia, ferrocarrils…) i a peu. Cal tenir present les següents consideracions : 

• Es creuaran els carrers per les zones destinades als vianants. Es respectaran sempre els  senyals del 

trànsit i, per sobre d’aquestes, les indicacions que puguin fer els docents del camp o del centre. 

• A les andanes del metro, tramvia o ferrocarril l’alumnat es col·locarà sempre lluny de les vies, i no 

pujarà o baixarà del tren si no rep alguna indicació dels responsables de l’activitat. 

• Cada alumne/a (en el cas d’ESO) és responsable del seu bitllet.  

• Dins del mitjà de transport que s’agafi, l’alumnat cedirà els seients lliures a altres persones que per 

les seves característiques, necessitin seure. 
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H o r a r i s  

08:15 Esmorzar 

09:30 Inici activitats matí 

13:30 Dinar 

15:00 Inici activitats tarda 

18:00 Temps lliure / Activitats complementà-
ries ACJ (*) 

20:00 Sopar 

 

 

 

 

 

 

23:00  Silenci 

21:30  Temps lliure / Activitats complementà-
ries ACJ (*) 

• Horari general d’un dia complet d’estada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Altres horaris 

Recepció i instal·lació: En funció de l’hora d’arribada i activitats 

Àpats:  esmorzar de 8.00 h a 9.00 h,  
  dinar de 13.30 h a 14.00 h,  
  sopar de 20.00 h a 20.30 h. 

Vespre:  tancat a les 24.00 h  

(*) Activitats complementàries 

Són a càrrec de l’Agència Catalana de la Joventut, en cas que les hagueu contractat. 

• Quotes per al curs 2016-2017 (Ordre ENS/162/2016 ) http://goo.gl/xCfu3W 
 

− Pensió completa  25,90€ / persona / dia 

− Un àpat addicional    8,00€  

 

• Taula de quotes segons model d’estada (exemples) 
 

  Pensió completa + 1 dinar  

Estada 5 dies (4PC+ 1 dinar)  111,60€  

Estada 4 dies (3PC+ 1 dinar)     85,70€  

Estada 3 dies (2PC+ 1 dinar)    59,80€  

Estada 2 dies (1PC+ 1 dinar)     33,90€  

Q u o t e s  

Aquest import, anomenat quota especial per als camps d'aprenentatge, es fixa per a cada curs 
escolar d'acord amb l'Agència Catalana de la Joventut. (ACJ)  

1. ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ 
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El professorat 

Ha de disposar de: 

• La relació nominal dels alumnes, amb les adreces i telèfons corresponents. 

• El permís dels progenitors o tutors legals, referit a cada un dels alumnes on consti l'autorització per 
realitzar les activitats programades i pernoctar en el Camp d'Aprenentatge. També hi ha de constar 
la delegació de la potestat en el professorat acompanyant en les decisions mèdico-quirúrgiques que 
sigui convenient d'aplicar, en casos d'urgència, sota la direcció facultativa pertinent. 

 
• La fotocòpia de la targeta d'assistència sanitària. 
 

AQUESTA DOCUMENTACIÓ ÉS PRECEPTIVA PEL CENTRE, NO S’HA DE LLIURAR AL CAMP 
D’APRENENTATGE 

L’alumnat 

• Motxilla o bossa petita per a les sortides per la ciutat. 
• Sac de dormir (o llençol de dalt). 
• Calçat còmode per caminar per la ciutat i recanvi. 
• Roba de recanvi i mudes (segons la durada de l’estada). 
• Impermeable. 
• Roba adient per accedir a certs espais religiosos que així ho requereixen (catedral). 
• Pijama. 
• Estris de neteja personal  (tovallola, sabó o gel, dentifrici, raspall de dents, pinta, …). 
• Gorra o barret. 
• Xancletes. 
• Material per a escriure: estoig, bolígraf, llapis, colors, goma i maquineta. 
• Protecció solar (segons època de l’any). 

(ORDRE ENS/163/2016)  http://goo.gl/VwpagQ 
 
L'import del preu públic a partir del curs escolar 2016-2017 és de 3 euros per alumne i dia. Tenen dret a: 

1. Bonificació del 50% 

⇒ Els membres de família nombrosa de categoria general i els membres de família monoparental. 

2. Exempció 

⇒ Els membres de família nombrosa de categoria especial, les persones que tinguin una discapacitat 

acreditada igual o superior al 33%,  els membres de famílies víctimes de violència de gènere i les 

víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills o filles. 

⇒ Els alumnes de centres que tinguin la consideració de complexitat màxima, d'acord amb la Resolu-

ció ENS/906/2014, de 23 d'abril, per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de tre-

ball docents que tenen la consideració de dificultat especial. 

Per una estada de 3 dies cal abonar, doncs, 9€ per alumne. Els docents no paguen per aquest concepte. 
El pagament de l’import total per les activitats d’ensenyament-aprenentatge s’haurà de fer abans de 
l’estada mitjançant ingrés al núm. de compte del Camp d’aprenentatge.  
 
 

P r e i n s c r i p c i o n s  

El període de preinscripcions s’obre al llarg de la segona quinzena de maig. 

Les preinscripcions, tant per estades com per sortides, es fan telemàticament a: 

https://goo.gl/jUiRWl 

2. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE 

Q u è  c a l  p o r t a r  
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RECORDEU! 
 
 
 
• L’inici de l’estada es fa al punt de trobada: C/Lleida cantonada Av. Paral·lel a les 10:00h. 
 
• El mateix autocar que us porta ens pujarà a Montjuïc i, un cop finalitzada l’activitat, a l’alberg 

(al voltant de les 13h-13:30h). Recordeu avisar a l’hora de contractar-lo! 
 
• L’alumnat ha de portar preparat el material necessari per la primera activitat (quadern de 

treball previ acordat (1 per equip), material d’escriptura,  plànols... i, si s’escau, l’esmorzar). 
Cal evitar que hagin de cercar-lo al maleter de l’autocar (el temps d’espera és molt limitat!). 

 
• Porteu els grups preparats: tant els grans grups (A, B, C) com els equips de treball (1, 2, 3, 

4...). 
 
• Els desplaçaments amb transport públic per fer les activitats programades són a càrrec del 

camp d’aprenentatge. Sí teniu prevista alguna activitat complementària pel vostre compte el 
desplaçament suplementari anirà al vostre càrrec i haureu d’obtenir els bitllets corresponents 
(T-10). 

 
 
• Qualsevol activitat complementària que feu fora de l’horari (activitats amb l’ACJ, visites pel 

vostre compte, passejades...) cal que ens la comuniqueu prèviament per tal d’ajustar els ho-
raris i les nostres activitats.  

 
 
• El BLOC ESTADES CDA BARCELONA 2016-2017 (https://blocs.xtec.cat/cdabcnestades/) serà 

l’eina de comunicació bàsica entre el centres  que hi fan estades i el CdA. 
 
• És imprescindible que l’alumnat conegui prèviament el contingut i els objectius de l’estada; 

per aquesta raó resulta  necessari que prèviament, al centre,  s’hagi treballat la proposta 
acordada.  

 
• Assegureu-vos que l’alberg disposa de les dades actualitzades referents a l’allotjament i ma-

nutenció (nombre d’assistents, àpats –dinar del primer dia-, menús especials...). 
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Visites complementàries d’interès (fora de l’horari del CdA) 

Parlament de Catalunya 
• Parc de la Ciutadella 
• Tel. (Àrea de Serveis Educatius) Tel. 933 046 645  
• Horaris: 17h, 17.45h, 18.30h i 19.15 
• Preu: gratuït (cal fer reserva a partir del 28 de juny) 
• Web: http://www.parlament.cat/web/serveis-educatius 

 
 
Park Güell (obert tots el dies i festius de l’any) 

• C/ Olot 1-13 
• Tel. 93 413 24 00  
• Horaris:  

⇒ desembre, gener i febrer de 10 a 18 h 

⇒ març i novembre de 10 a 19 h 

⇒ abril i octubre de 10 a 20 h 

⇒ De maig a setembre de 10 a 21 h 

• Preu: a consultar per a grups 
• Web: http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/ 
 

Skating Club (obert tots el dies i festius de l’any) 
• C/ Roger de Flor, 168  
• Tel. 932 452 800    
• Horaris: de 16:30h a 20:30h 
• Preu: a consultar per a grups 
• Web: http://www.skatingclub.cat/ 

 
Museu d’Història de Catalunya 

• Palau de Mar (Port Vell) 
• Tel. 932 254 244  
• Horari: fins a les 19h (dilluns tancat)  
• Preu: gratuït (visita lliure, no guiada) 
• Web: http://www.mhcat.net/ 

 
CosmoCaixa 

• C/ Isaac Newton 26 
• Tel. 93 212 60 50  
• Horari: fins a les 20h (dilluns tancat) 
• Preu: a consultar per a grups 
• Web: http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/

cosmocaixabarcelona_ca.html 
 

Aquarium 
• Moll d'Espanya del Port Vell, s/n  
• Tel. 93 221 74 74  
• Horari: fins a les 21h 
• Preu: a consultar per a grups 
• Web: http://www.aquariumbcn.com 
 

  
Teatre Nacional de Catalunya 

• Plaça de les Arts 1  
• Tel. 93 306 57 40  
• Horari: hi ha sessions a les 18h i 21.30 (ESO). Consulteu programació. 
• Preu: a consultar per a grups (segons obra i cicle) 
• Web: http://serveieducatiu.tnc.cat/ 

 
 Gaudí Experiència  

• C/ Larrard 41 
• T. 932 854 440  
• Preu per grups: a consultar 
• Web: http://gaudiexperiencia.com/ca 

EN CAS DE SER DEL VOSTRE INTERÈS, CONTACTEU DIRECTAMENT AMB L’ENTITAT QUE CORRESPONGUI! 
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Per a qualsevol aclariment :  
 http://blocs.xtec.cat/cdabarcelona 

cda-barcelona@xtec.cat 

Passeig Mare de Déu del Coll 41-51 
08023 Barcelona 

Tel. 93 213 35 14 / 675 788 564 
cda-barcelona@xtec.cat 

www.xtec.cat/cda-barcelona 


