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Notícies

           Sortida  a  Girona
El dia 27 de gener els alumnes de 2n d' ESO vam
anar  a  Girona,  en  una  sortida  organitzada  pel
departament de Ciències Socials. 

El viatge va durar 1 hora i  30 minuts.  Quan vam
arribar a Girona vam esmorzar i,  a  continuació,
ens van venir a buscar uns guies i ens van dirigir ,
ensenyar  i  explicar  la  Catedral  i  els  edificis
religiosos que hi ha a la ciutat.

La  primera  església  que  vam  visitar  era  mig
romànica i mig gòtica.

    Façana de Sant Pere de Galligants

En  aquesta  imatge  podem  observar  que  la  part
romànica és la més important  i, si  ens hi fixem,
podem veure que la porta té un arc de mig punt i
les  finestres  són  petites  però  amb profunditat,  i
deixen passar  més quantitat de llum solar.  En la
part  gòtica  hi  podem trobar  la  rosassa  que està
situada a la part de dalt de la portalada.

 Claustre de la Catedral

En aquesta imatge podem observar el claustre, un
pati on els monjos hi passejaven per reflexionar. Al
pati,  hi donava la llum de l'exterior sense haver de

sortir del recinte.

Vam anar a visitar una altra l'església de on  hi vam
veure un quadre. En aquest s'hi veu representada
una part de la història de la ciutat de Girona.

Representació pictòrica de Sant Narcís i les mosques

Seguidament, vam anar a visitar la Catedral i vam
haver de pujar 90 esglaons fins arribar-hi.

     Escalinata i portalada de la Catedral de Girona

En sortir vam anar a visitar el Museu de Girona en
el qual vam veure : 

-  Vam  observar  com  va  canviar  la  Catedral  de
Girona representada en maquetes.

-  El  valuós  Tapís  de  la  Creació  que  representa
com, segons la  tradició  cristiana, Déu va crear a
Adam  i  Eva  i  els  diferents  éssers,  i  també  les
diferents èpoques de l'any, brodat tot a mà.

Al sortir del museu vam pujar a l'autobús i vam anar
a casa.

Aquesta  sortida  ens  ha  agradat  molt  perquè era
molt interessant i molt divertida apart de bonica.


