El Museu d’Història-Monestir i l’Espai del Metge i
de la Salut Rural de Sant Feliu de Guíxols, posen a
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disposició dels centres educatius un seguit
d’activitats en format de visita comentada o taller
pràctic, en els quals es treballen aspectes relacionats amb l’àmbit de la història i el patrimoni, així
com també de les ciències de la salut.

FUNCIONAMENT I RESERVA

Per a les visites incloses dins el “Programa
Indika” de la Diputació de Girona

Es pot fer la reserva enviant un correu electrònic
a museuhistoria@guixols.cat, especificant la visita
que es vol, la data, hora i nombre d’alumnes, o
per telèfon al 972821575 .

A partir de l'1 de setembre s'haurà d'enviar,
setmanalment, una relació de les noves escoles
que han reservat activitats subvencionades pel
programa “Indika”. La Diputació de Girona donarà
la conformitat, per escrit, d'aquelles activitats que
entrin dins de la subvenció, en relació amb el
crèdit pressupostari disponible pel curs escolar i
donant prioritat a la diversitat d'escoles davant la
concentració d'activitats per part d'un mateix
centre escolar. És per això, que les escoles que
tinguin subvencionades 5 activitats en el programa Indika, quedaran en llista d'espera.

Es recomana fer la reserva amb el màxim
d’antelació possible per assegurar-se
disponibilitat de data i horari.

UN MONESTIR FORTIFICAT VORA EL MAR
EL CONJUNT BENEDICTÍ DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
Visita comentada per l’interior i l’exterior del monestir, explicant les diferents
evolucions i reformes que aquest ha anat succeint. Al mateix temps,
s’expliquen diferents aspectes arquitectònics tant de caràcter religiós
(l’església i el monestir), com militar (les torres de defensa i les restes de
muralla, així com la porta d’accés al recinte), així com les condicions de vida i
les situacions viscudes entre els monjos i els habitants de la vila.
Nivell: Primària, Secundària, Batxillerat i grups d’adults.
Durada: 75 minuts
Núm. d’alumnes: 25-30.
Preu: 3 € / Preu Programa Indika: 0,90 € (Cost per alumne)

Nivell: Primària, Secundària, Batxillerat i grups d’adults.
Durada: 75 minuts
Núm. d’alumnes: 25-30.
Preu: 3 € / Preu Programa Indika: 0,90 € (Cost per alumne)

PAGAMENT
El pagament es pot fer en efectiu un cop
acabada la visita o bé per transferència
bancària, prèvia sol•licitud.
CONTACTE
Museu d’Història-Monestir de Sant Feliu de Guíxols
Pl. Monestir s/n. 17220 Sant Feliu de Guíxols
Tel. 972821575
A/e. museuhistoria@guixols.cat
www.guixols.cat/museu

NOU !

EL JARDÍ MELANGIÓS

UNA AVENTURA DE METGES

Visita comentada a un dels elements patrimonials de Sant Feliu de Guíxols
més desconeguts: el cementiri de la ciutat. A través d’un itinerari que
comença a l’exterior del monestir (antiga zona d’enterraments) i segueix fins
a l’actual cementiri, es ressegueix l’evolució històrica i arquitectònica
d’aquest, els diferents clots que el conformen, les escultures modernistes
d’algunes tombes burgeses, l’austeritat dels primers cementiris o
l’anomenada “zona neutra”, alhora que es llegeixen in situ diferents textos
literaris de l’escriptor i periodista Agustí Calvet, conegut com a “Gaziel”.

Un doctor de Xaropclown, els pallassos d’Hospital de Girona, serà el vostre
guia en la visita a l’exposició “Curar-se en salut”. Ell us explicarà tot el que sap
sobre la història de la medicina, el avenços que hi ha hagut i sobretot us farà
passar una estona divertida en la que descobrirem que la medicina està més
a prop del nostre dia a dia del que pensem. O és que ningú es pren una
camamilla quan li fa mal la panxa?

Nivell: Primària, Secundària, Batxillerat i grups d’adults.
Durada: 75 minuts
Núm. d’alumnes: 25-30.
Preu: 3 € / Preu Programa Indika: 0,90 € (Cost per alumne)

UN DIA A LA VIDA D’UN MONESTIR
Voleu endinsar-vos en el dia a dia dels monjos benedictins? Heu pensat mai
en agafar el hàbits i entrar com a monjos novells en un monestir?
Ara ho podeu fer de la mà de Jofre de Foixà, monjo del Monestir, músic i
trobador, que torna del passat per introduir-nos en els horaris, treballs i
espais de l’històric monestir de Sant Feliu de Guíxols.
A través d’aquesta visita teatralitzada, els alumnes entraran com a monjos
novells a descobrir els espais, treballs i horaris que a partir d’ara formaran
part del seu dia a dia.

Us recomanem que feu la reserva a principi
de curs per garantir el màxim possible que la
reserva sigui acceptada.

Nivell: P5 i Primer Cicle d’Educació Primària.
Durada: 75 minuts.
Núm. d’alumnes: 25-30. *La visita es fa únicament si hi ha un mínim de 2
grups.
Preu: 5€ per alumne.
Més informació: www.xaropclown.com

ELS SECRETS DE LA REMEIERA REMEI
BOT A MAR!
Visita comentada a la caseta de Salvament de Nàufrags, situada al Promontori dels Guíxols, bell entorn amb una marcada visió marítima, habitat i usat
des de l’antiguitat. El Museu, antiga seu de l’Estació de Salvament de
Nàufrags de la ciutat, parla d’històries d’esforç, de valor, d’homes que
lluitaven per la vida d’altres, amb mitjans que no diferien dels d’aquells que
els necessitaven: “mariners per mariners”. Allà es pot veure, a més d’altres
peces rellevants, el bot de salvament “Miquel de Bohera”, eina de rescat
gestionada per voluntaris: homes de mar, de la pròpia població, capaços de
desafiar tempestes i vents només amb l’ajuda de la seva perícia i la força dels
seus braços, amb l’objectiu final de donar auxili a les tripulacions d’altres
vaixells en perill.
Per als alumnes de Primària: Al finalitzar l’activitat es fa el joc de pistes “Fem
de detectius al Fortim”

Taller on els participants descobriran algunes de les plantes medicinals més
comunes en el nostre entorn, les seves propietats culinàries i medicinals i
per acabar, elaboraran el famós “Curacops” (Oli de romaní), que es podran
endur a casa per guarir les patacades i dolors musculars de grans i petits.
Nivell: P5, Primària, Secundària, Batxillerat i públic general.
Durada: 75 minuts.
Núm. d’alumnes: 25-30.
Preu: 4€ per alumne.

Nivell: Primària, Secundària, Batxillerat i grups d’adults.
Durada: 75 minuts
Núm. d’alumnes: 25-30.
Preu: 3 € / Preu Programa Indika: 0,90 € (Cost per alumne)

LA TEVA SALUT, UN TRESOR

NOU !

XAROP DE 5

Per tal d’aprendre el més essencial de la visita comentada a l’exposició
” Curar-se en Salut”, es proposa aquest taller pràctic i participatiu, basat en
cinc activitats que ens ajudaran a aprofundir en els continguts més bàsics de
la nostra salut:

Visita comentada a l’exposició “Curar-se en salut”, que ens parla de la salut i
la vida de les persones i planteja la idea de salut com un tresor, com a
patrimoni individual, amb l’objectiu de promocionar a la ciutadania envers
bones pràctiques de salut, així com conscienciar a la persona de la seva
responsabilitat pel que fa a la salut pública. La visita vol proporcionar una
experiència emotiva, satisfactòria i formativa.
Nivell: Primària, Secundària, Batxillerat, estudis universitaris i grups d’adults.
Durada: 75 minuts.
Núm. d’alumnes: 25-30.
Preu: 3€ per alumne.

NOU !

SANT FELIU DE GUÍXOLS, UNA CIUTAT VORA EL MAR
Visita comentada per descobrir el patrimoni de Sant Feliu de Guíxols, a
través d’un itinerari per diferents punts d’interès de la ciutat, que serveix per
explicar la seva evolució urbana al llarg del temps i alhora conèixer alguns
dels elements patrimonials d’interès que també expliquen l’evolució
arquitectònica de Sant Feliu: el Monestir, la Plaça del Mercat, el Passeig dels
Guíxols, el Nou Casino La Constància, etc.

1. Sistema digestiu i alimentació
2. Sistema cardiovascular
3. Els sentits
4. Sistema i higiene dental
5. Emergències i salut
Nivell: P5, Primària, Secundària, Batxillerat i públic general.
Durada: 75 minuts.
Núm. d’alumnes: 25-30.
Preu: 4€ per alumne.

Imatges: Museu d’Història , Xevi F. Güell i Jordi Gallego (AFIC Guíxols).

Nivell: Primària, Secundària, Batxillerat i grups d’adults.
Durada: 75 minuts
Núm. d’alumnes: 25-30.
Preu: 3 € / Preu Programa Indika: 0,90 € (Cost per alumne)
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NOU !

Veniu a jugar a un nou esport que ha inventat Xaropclown (Pallassos
d’hospital de Girona).
Un entrenador molt especial us prepararà per jugar, al mateix temps que us
farà experimentar els beneficis d'uns hàbits de vida saludables.
No us quedeu a la banqueta! En aquest partit no hi ha límits d'edat.

Nivell: Primària.
Durada: 75 minuts.
Núm. d’alumnes: 25-30. *La visita es fa únicament si hi ha un mínim de 2
grups.
Preu: 5€ per alumne.
Més informació: www.xaropclown.com

