ANE
EM A…
Programació
g
Maig-Juny
g
y 2019
9
Anem a... Descobrir els amfiibis de la Vall de Sant Daniel
Dia i hora:
Di
h
Di
Dissabte
bt 4 d
de maig
i de
d 2019
2019, a lles 17
1 h
Lloc de trobada: Restaurant “El cul del món”, a
Sant Daniel
Durada aproximada: 5 hores
A càrrec de: Iago Pérez Novo, Societat Catala
ana
d’Herpetologia

Si tens curiositat i t’agrada la natura, vine a passsejar per la Vall de Sant Daniel un vespre de
primavera! Podràs descobrir les diferents espèccies d’amfibis que viuen a la vall i escoltar els
raucs d’aparellament.

Anem a... Descobrir quine
es curiositats històriques i
artístiques amaga la Universitat
U
de Girona?

Dia : Dissabte 11 de maig de 2019
Hora: a determinar
Lloc de trobada: Plaça Sant Domènec, davant
l’edifici de les Àligues
Durada aproximada: 1 hora 30 minuts
A càrrec de: Facultat de Lletres i Facultat de
Turisme de la UdG

Presentació sobre la Universitat des d’un pu
unt de vista històric acabant en els nostres dies i
visita guiada per l’edifici i l’entorn.
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Anem a... L’estació meteorològ
gica
Dia i hora: Dissabte 18 de maig de 2019, a les
11h
Lloc de trobada: A l’estació meteorològica del
Parc del Migdia
Durada aproximada: 1 hora 30 minuts
A càrrec de: LLuís Regincós, Enginyer Tècnic
Agrícola, bomber, vigilant meteorològic de la
XOM (Xarxa d'Observadors Meteorològics).

Coneixerem els p
principals
p
aparells
p
de l’estació,, q
què és i q
què fa un observador meteorològic
g
i situarem la xarxa d’estacions meteorològique
es a Catalunya. Ens introduirem en el món
dels fenòmens atmosfèrics, observarem els núvvols i entendrem el seu significat.

Anem a...
a La Fontana d
d’O
Or
Or.
O Testimoni de la història
Us convidem a fer una visita comentada a l'edifici
del CaixaForum Girona. Les hipòtesis sobrre l'origen
de l'edifici han estat diverses. La primera ressenya
històrica ens transporta fins a l'any 1078 i explica
que en aquestt indret
i d t hi va haver
h
un molí.
m lí Més
Mé
endavant, al segle XIII, s'hi va construir un palau
romànic. Farem un recorregut per la hisstòria fins
arribar a l'actualitat.

Dia i hora:
Di
h
Di
Diumenge
2d
de jjuny de
d 2019
2019, a les
l 12h
Lloc de trobada: Vestíbul del CaixaForum
m Girona
Durada aproximada: 1 hora
A càrrec de: Empresa de conducció d’activvitats del
CaixaForum Girona

Servei Municipal d’Educació | La Caseta - Serveis Educatius
C. Ciutadans, 3 | Tel. 972 221 866 | A/e: caseta@ajgirona.cat | www.giron
na.cat/caseta

Anem a... Fer un passeig per l’iinvisible. Els elements que ens
envo
olten
Dia i hora: Dissabte 8 de juny de 2019, a les 10 h
Lloc
c de trobada: Plaça de la Catedral (al peu de les
esca
ales)
Dura
ada aproximada: 2 hores 30 min
A càrrec
c
de: Josep Duran. Doctor en química i
proffessor de
d la
l Universitat
U i
it t de
d Girona
Gi

Us proposem un passeig per Girona de la mà de
e la química. L’itinerari està inspirat en “Passeig
per ll’invisible
invisible, itinerari químic per la ciutat de Girona,
G
Girona
i ha estat adaptat amb motiu de ll’Any
Any
Internacional de la Taula Periòdica, #AITP201
19. El passeig recorrerà diferents punts de la
ciutat, començant per les escales de la Catedra
al, tot buscant elements de la taula que ens són
útils a la nostra vida quotidiana. Fins i tot, algunss sense els quals no podríem viure.

Anem a... Descob
brir escultures-11
Dia i hora: Diumenge 9 de juny de 2019, a le
es 11 h
Lloc de trobada: Parc de Fontajau, davant l’escultura
“La família” de Xavier Corberó
Durada aproximada: 2 hores
A càrrec
à
d
de: Amics
A i d
de lla UNESCO

Amics de la UNESCO de Girona continua la
a seva tasca divulgativa a l’entorn del parc
escultòric de la ciutat. Aquest recorregut parte
eix de l'indret on van acabar el número 10 davant l'escultura "La família" de l'artista Xaviier Corberó (Barcelona, 1935-2017) situada al
Parc del Ter - Jardins de Fontajau i seguirà cap
p a la rambla Xavier Cugat fins arribar al barri
de St. Ponç.
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Condicions generals
• Totes les activitats són gratuïtes
• Les places són limitades
• El desplaçament als diferents llocs va a càrrrec de les persones inscrites
• Cal inscripció prèvia per fer reserva de plaçça

Inscripcions
Per telèfon o correu electrònic fins a les 14h del dia abans de l’activitat. En el cas dels
diumenges serà fins a les 14h del divendres anterior.
Tel. 972 221 866 / caseta@ajgirona.cat
Cal donar: nom, cognom, núm. assistents i te
elèfon de contacte.

Més informació
La Caseta – Serveis Educatius
C. Ciutadans, 3. 17004 Girona
972 221 866
caseta@ajgirona.cat
www.girona.cat/caseta
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 10h a 14h
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