
CLÀUDIA DESCAMPS MORAL 2n BATX. B 

SORTIDA A GIRONA 27/01/2016 

El passat 27 de gener de 2016, els alumnes de 2n de Batxillerat que realitzen les 

modalitats de geografia juntament amb historia de l’art van tenir el plaer de fer una 

visita a Girona guiada per la professora Mª Teresa Comas i Josep Colls amb la finalitat 

didàctica de contemplar els exemplars que havien estudiat fins ara de les dues 

assignatures. 

A les 8:19 del matí sortíem de l’estació de Figueres i arribàvem a les 8:49 a l’estació de 

trens de Girona en direcció a la Plaça de l’hospital on vam poder observar l’antic hospital 

de Santa Caterina d’estil barroc on a davant es troba l’edifici on s’hi realitzen les funcions 

administratives de la Generalitat. A la mateixa plaça, també vam observar una escultura 

de colors primaris d’art pop que simbolitzaven unes lletres. Seguidament, el professor 

de geografia ens va portar al el barri vell on vam haver de travessar un pont de pedra 

que per sota passava el riu i podíem distingir com aquest separava la ciutat moderna i 

l’antiga de Girona. Vam arribar al barri vell i en Josep ens va  fer una petita explicació 

sobre la renovació i l’urbanisme que havia patit aquell barri , passant per davant un 

edifici modern,  “Caixa fòrum”. 

Acte seguit, vam arribar a la catedral de Girona, consta d’un edifici que resumeix totes 

les etapes artístiques, històriques i penalitats d’anteriors fets històrics. Vam pujar totes 

les escales, vam arribar a l’altiplà i vam gaudir de la zona més alta de Girona. Per dins és 

un edifici amb una certa amplada i d’estil gòtic, considerada la catedral més ample del 

món. Vam fer una visita guiada a l’entorn amb atenció al Tapís de la Creació, que 

prèviament ja ens havíem analitzat a classe. A les 11 del matí, els professors ens van 

deixar tres quarts d’hora de descans per anar a esmorzar o visitar diferents llocs del 

voltant de la catedral de Girona. Un cop haver d’aquesta estona d’esbarjo, la professora 

d’història de l’art ens van portar al Museu d’art de Girona on vam veure la importància 

d’imatges de Crist, el retaule de Sant Miquel i l’absis del poble de la Pera. 

Per acabar, a tres quarts de dues la visita s’acabava i alguns alumnes van anar direcció a 

l’estació per anar cap a Figueres amb els professors i pocs altres es van quedar per 

Girona. Va ser una sortida molt agradable i sobretot didàctica!. 

 


