Imagina’t fent de turista a la teva pròpia
ciutat. Doncs no t’hi pensis més... Agafa
la motxilla i vine de viatge! La ciutat serà
per a tu com un llibre amb mil històries
noves per descobrir. Ah, i recorda no
descuidar-te la curiositat a casa!

Del 26 de juny
al 7 de juliol
Lloc: Escola Àngel Baixeras
C/ Salvador Aulet, 22
08002 Barcelona
Edats: de 8 a 12 anys
Quota setmanal
Mitja jornada (de 9 a 13 h): 64,75 €
Jornada completa (de 9 a 17 h): 84,20 €
Jornada completa amb menjador: 131 €
Mitja jornada amb menjador: 114,80 €
Inscripcions
A partir del 22 d’abril fins al 31 de maig
www.estiu.fundesplai.org
Tel. (+34) 93 551 17 68
Reunió informativa
Dijous 27 d’abril a les 18 h al
Museu d’Història de Barcelona
Baixada de la Llibreteria, 7
08002 Barcelona
Tel. (+34) 93 256 21 22
reservesmuhba@bcn.cat
bcn.cat/museuhistoria
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura
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El casal d’estiu Llegim la ciutat té l’objectiu d’educar la mirada
i donar eines perquè els nens i nenes siguin capaços d’observar
i interpretar la ciutat amb la mirada ingènua del foraster, amb
l’interès i la curiositat del qui la trepitja per primera vegada.
Les activitats proposades ens apropen a la història i el patrimoni
de Barcelona a través dels seus carrers, places i edificis. Durant
una quinzena nens i nenes de diferents procedències conviuran
amb un únic objectiu: la lectura de l’espai urbà i la seva apropiació
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