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VISITESVISITES

CONEIXES ALCÚDIA?CONEIXES ALCÚDIA? 
Descobreix com era i com és Alcúdia a través dels seus monuments.

Primària, ESO i batxillerat.
Durada : 1:30 h.

Preu per alumne 2'00€.
Permet venir en grups nombrosos.

ITINERARI MEDIEVALITINERARI MEDIEVAL
Recorregut per la història del municipi amb el suport d'una auca i un itinerari per les 

murades medievals
segon cicle de primària // ESO.

Durada: 2:30 h
Preu per alumne 2'00€

Grup classe. 

TALLERSTALLERS
JUGUEM COM ELS ROMANS! Taller de jocs. De 7 a 12 anys
OPUS CAEMENTICIUM. Taller de construcció. Tercer cicle de Primària i ESO
SCHOLA, Taller escriptura i educació.  Tercer cicle de Primària .                
UNA DE ROMANS. Taller d'indumentària. De 8 a 10 anys                                                                   
      

Els tallers s'organitzen: amb una introducció teòrica i la pràctica de taller. 
Durada: 3 hores.

Els tallers s'hauran de reservar amb un mes d'antelació 
Grup màxim 30 nins

Preu per alumne, 2'50€

UN DETECTIU A POL LÈNTIA ·UN DETECTIU A POL LÈNTIA ·
DESCOBERTA PARTICIPATIVA  per alumnes de 3er. Cicle de Primària i per a Secundària.  Combina 
aspectes propis de la visita guiada  i del taller, dins la mateixa activitat, amb una explicació teòrica 
(30') sobre l'urbanisme romà i aspectes de la vida quotidiana a una ciutat.
Després (en grups de 5 o 6 alumnes) seguint una sèrie d'indicacions que rebran per escrit hauran 
d'anar recopilant informacions i completant uns materials al llarg de tot el jaciment i el museu amb 
l'ajuda dels mestres acompanyants i del monitor de l'activitat.
Durada de 3 h.Durada de 3 h.
Preu per alumne, 2'50€Preu per alumne, 2'50€
Grup màxim 30 persones amb un mínim de tres acompanyants.Grup màxim 30 persones amb un mínim de tres acompanyants.
L'activitat s'haurà de reservar amb un mes d'antelació L'activitat s'haurà de reservar amb un mes d'antelació 
L'activitat es durà a terme al museu i a la zona arqueològica .L'activitat es durà a terme al museu i a la zona arqueològica .

BENVINGUT A POL·LÈNTIABENVINGUT A POL·LÈNTIA  
Visita adaptada a qualsevol nivell.

Durada 2:00 - 2:30 h.
Preu per alumne 2'00€.

Grup classe. 



A TENIR EN COMPTE...

PREPARAU
 la visita amb antelació, parlau del que veuran. Tant al museu com al 

jaciment.

SITUAU
  la visita cronològicament dins el vostre projecte anual.

UTILITZAU
 la pàgina web perquè puguin reconèixer els  llocs i els objectes que veureu 

durant la visita

PREPARAU
 alguna activitat per fer a posteriori, tant a casa com a l'aula.

RECORDAU
que la major part de l'activitat es fa a l'exterior, s'ha de caminar, i per tant 

s'ha de dur indumentària còmoda: 
CALÇAT ADEQUAT, GORRA I AIGUA .

APROFITAU
per parlar del comportament fora de l'aula, introduint valors com el respecte 

a la diversitat, la conservació del patrimoni, el respecte i cura dels espais 
urbans comuns, (carrers, mobiliari urbà, etc.)

CONVÉ RECORDAR  
portar portar de casa un llapis i una goma, i un quadern   per si s'han de agafar notes 

durant la visita  

TANT SI VENIU EN VISITA GUIADA COM  
EN VISITA LLIURE RECORDAU LES 

NORMES DE COMPORTAMENT: 

NO CAMINAR DAMUNT LES RESTES, 
UTILITZAR ELS CAMINS MARCATS, 

UTILITZAR LES PAPERERES I 
MANTENIR EL RECINTE NET.
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