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LES VISITES
primer-segon i tercer d'ESO

Visita històrica de
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Ruta botànica de
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La visita
històrica
EL LLOC

Vivim en un dels llocs més bonics del mediterrani on
milers de persones venen cada any per gaudir-en de la
seva bellesa i autenticitat.
Què en sabem nosaltres de casa nostra.?
Rutes Cadaqués ha creat unes visites amenes per a poder
viure de nou la historia de Cadaqués i del Cap de Creus.
Els orígens, la seva estructura arquitectònica, la relació
amb el mar i la terra, la forma de viure i sobreviure, els
oficis, els caràcters, les tradicions i les llegendes.
Us proposem un recorregut a peu dins el casc antic de
Cadaqués seguint les petjades de la història.
Durada: 1,30h aproximadament
Epoca recomenada: tot l'any.
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la Pintura al
Cap de Creus
A finals del segle XIX Cadaqués es converteix en un lloc
d'interès cultural, són divers els artistes de diferents
procedències que arriben a aquest indret per a poder-se
submergir i inspirar.
Visita a peu, del LLané a Portlligat, per a retrobar els
noms d'aquelles persones que visitaren Cadaqués i hi
trobaren durant un temps, durant una època un lloc
d'inspiració .
En arribar a Portlligat serà moment de treure els nostres
blocs i dedicar uns minuts a la pintura, al dibuix, a la
poesia o l'escriptura, tal i com han fet i fan encara artistes
i no artistes d'arreu.
Durada aproximada : 3h
Epoca recomanada: tot l'any.
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Ruta Botànica
Cap de Creus
Vivim en un lloc d'interès botànic, la qualitat atmosfèrica,
la situació geogràfica, donen una diversitat de plantes,
arbusts i arbres especilitzats en el medi.
Fem un recorregut a peu des de l'institut i presentem les
a
espècies
naturals que conviuen en el nostre espai.
Coneixem el seu nom científic, comú i les seves
propietats.
Acabem triant una planta que dibuixarem al nostre bloc
de botànica.
Durada: 3 hores
Epoca recomanada: primavera

The Little Push Project | 2020

