SORTIDA A AITONA

Aquesta sortida permet el treball de diversos elements patrimonials:
❖ En la passejada pel poble visitarem:
➢ Casa natal Santa Teresa Jornet
➢ Església de Sant Antolí
➢ Església de Sant Gaietà
➢ El barri de La Moreria ( amb especial la Casa del Rei Moro)
➢ La Vila-closa
➢ El Castell.(indicat sols per a l’alumnat de FPA)
❖ En la ruta per la Serra Brisa seguirem la RUTA ROBERT CAPA: ruta que realitzà aquest fotògraf el
durant la Batalla del Segre,1938
❖ SANT JOAN DE CARRATALÀ
❖ El poblat de Genó
❖ Les plantacions de fruiters en les seves diferents etapes al llarg de l’any:floració, fruits, caiguda de
la fulla….

Etiquetes: Infantil, Primària, Secundària, Cicles, Formació d’adults, Geografia, Història, Literatura.
Competències curriculars
Estan descrites en la fitxa dels diferents elements curriculars.
Ubicació:
(adreça)
⃣ X Lloc on baixar els nens:
Poliesportiu
⃣ X Accessibilitat: La visita al Castell
s’aconsella sols per a públic adult
per les dificultats del terreny.

Serveis d’informació:
⃣ X Guia/Persona acompanyant: Turisme de l’Ajuntament d’Aitona
☒ Telèfons de contacte i correu @: 973 79 40 http://www.aitona.cat
⃣ ☒ Recursos de la zona: https://fruiturisme.info/contacte/

Per ampliar la informació:
Bibliografia:
Guia de Ponent de Quintí Casals (pp 25-27)
Aitona: recull toponímic d’Esperanza Casas (Shikar 5, 158-165)
Panorama evolutiu dels temples parroquials del Segrià, de Joan Ramon González (Shikar, 4 6-12)
Orígen, evolució i regressió del castell dels Montcada a Aitona de Marta Monjo (Shikar, 1)
Panorama diacrònic de le fortificacions del Segrià de Joan Ramon Gonzàlez, (Shikar, 5, 12-18)

Altres Serveis:
⃣ XZona pícnic

⃣ XAixoplucs

⃣ X Lavabos

⃣ ☒ Altres llocs propers i activitats

Consells pràctics:
⃣ ☒ Quan anar-hi: Tot l’any
⃣ ☒ Materials necessaris/recomanables: Estris d’escriptura i
de dibuix, mapes, plànols, aigua, gorres ( a l’estiu), càmeres de fotografiar.
⃣ X Entrades (preu): Gratuït per a les escoles
⃣ ☒ Durada aprox. de la visita:Si es vol fer la
sortida completa necessitem tot el dia.

