
EXCURSIÓ A ALCOI - DIJOUS 31 DE GENER DE 2019

GIMCANA FOTOGRÀFICA

INTRODUCCIÓ

- Anem a passejar i a veure la història que es troba en els carrers i edificis d’un poble.
- En el territori es troben pistes de les relacions de poder, econòmiques, socials i culturals.
- Sobretot veurem aquells elements que tenen a veure amb el temari de 2n de BAT, tant 
d’Història d’Espanya, com de Geografia i Història de l’Art, i també un poc de literatura (en 
concret de les novel·les Júlia d’Isabel Clara Simó i Els lluitadors de Francesc Gisbert).

QUÈ HEM DE FER?
- Heu de fer fotografies a diversos elements urbans que visitarem.
- No han d’eixir cares. Podeu fer fotos generals o de detalls.
- Heu d’enviar una foto, només 1, de cada punt de la llista a les següents adreces:

• 2 BAT A científic: xxxxx

• 2 BAT B humanístic: xxxxx

LLISTA D’ELEMENTS QUE VISITAREM:
1. Casa de la vila (Museu Arqueològic) o Carrer Major i Placeta del Fossar
2. Vista des del Viaducte de Canalejas o Hospital Suec Noruec (Escola Industrial)
3. Monument d’Ovidi Montllor o Ajuntament d’Alcoi
4. Cases modernistes del carrer Sant Nicolau o Cercle Industrial.
5. Cases obreres de Sant Nicolau, de la placeta de les Eres o Partidor de les Aigües.
6. Barri reconstruït de la Sang o Fàbriques de Ferrandis i Carbonell (Universitat)
7. Monte de Piedad o Casa Albors i el Parterre
8. Vista del Pont de Maria Cristina o Refugi antiaeri de la Guerra Civil.

Per tant, en total només heu d’enviar 8 fotografies (intenteu que siguen boniques i originals)

Bona Gimcana! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PER ALS QUE NO VENIU A L’EXCURSIÓ (pel motiu que siga)

- Heu d’entrar en el web http://www.alcoyturismo.com/alcoy/web_php/index.php?lang=1
- Heu de fer un treball, amb portada, índex, explicacions i algunes imatges (mínim 5). 
- En el treball heu d’explicar la ruta industrial, la ruta d’Ovidi Montllor i el refugi antiaeri de 
Cervantes.
- Aneu a l’apartat de «Futllets» (o «Folletos») del web de Turisme.
- L’heu de lliurar en la setmana de l’11 al 15 de febrer. 

Bon treball!
:)
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