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Oci
Les meves vacances

L'Antonio ens explica:

Les vacances del nostre alumnat han estat
variades i interessants. A continuació exposem
dos exemples.
La Gisela ens explica:
Aquestes vacances he viatjat bastant i he disfrutat
molt viatjant.
Primer vaig estar dues setmanes al juliol a un
càmping amb el meus avis, el meus pares i el meu
germà . Allà vaig estar amb dues amigues. Cada dia
anàvem a la piscina del càmping i també a la
platja. A les nits anàvem a l’espectacle que feien

Les meves vacances del 2018 han sigut molt
divertides, he estat amb el meu pare i hem anat
per tota Espanya, vam estar a la ciutat de Madrid,
a la ciutat natal del meu pare que és Córdoba i,
per últim, vam anar a Conca. Al lloc on m’ho vaig
passar millor va ser a Còrdova, perquè vaig poder
veure els 3 monuments considerats Patrimoni de la
Humanitat de la UNESCO que hi ha en aquesta
ciutat (la Mesquita de Còrdova, el Centre Històric
de Còrdova i la Ciutat del Califat de Madinat Al-

al càmping, menjàvem gelats i ens quedàvem

Zhara). La Mesquita de Còrdova va ser nomenada

parlant de moltes coses.

Patrimoni de la Humanitat el 2 de Novembre de

Quan el meus pares encara treballaven anàvem

1984.

alguna tarda a la platja de Tossa o de Lloret.
La

primera

setmana

d’agost

vaig

anar

a

Fuerteventura amb els meus pares i el meu germà.
Un cop vam arribar-hi vam anar a moltes platges
com les Dunes de Corralejo, Costa Calma, el
Cotillo, Morro Jable i moltes més, totes de sorra
blanca i l’aigua cristal·lina.
Vam visitar unes coves a Ajuy molt boniques. Allà
vam estar en un hotel a Caleta de Fuste.

La ciutat de Madinat Al-Zhara

El Centre històric de Còrdova va ser nomenat
Patrimoni de la Humanitat el dia 17 de desembre
de 1994. La Ciutat del Califat de Madinat Al-Zhara
va ser nomenada Patrimoni de la Humanitat el dia 1
de juliol de 2018. A més d’aquests 3 monuments, a
Còrdova també s’hi celebra la Festa dels patis, que
va ser nomenada Patrimoni Cultural Immaterial de
la Humanitat el dia 6 de desembre del 2012

Les dunes de Corralejo a Fuerteventura

També

vam

visitar

una illeta

al

costat

de

Fuerteventura que es deia isla de Lobos i era molt

De tots aquests monuments el que més em va

bonica. Allà feia molt d’aire però tot i així em va

agradar va ser el de la Mesquita de Córdoba perquè

encantar.

em agradar molt la seva història i el que va suposar

Després, a finals d’agost, vam anar 3 dies a França,

aquesta estructura arquitectònica en mig de la

concretament a Carcassonne. Era molt bonic i el

ciutat de Còrdova.

castell medieval era preciós.

