CRONOGRAMA SORTIDA¹
Institut de Flix
(Flix)
4ESO
Dv 17/06 i Dll 20/06
¹Aquest cronograma reflecteix una previsió d’horaris aproximada, els quals les parts implicades vetllaran per intentar complir.

PROJECTE DE RECERCA
DIVENDRES 17 DE JUNY



08:30: TROBADA I REBUDA DE L’EQUIP EDUCATIU DEL CdA AL INSTITUT
08:45: ANEM CAMINANT FINS EL CASTELL NOU.
Flix va ser una de les primeres poblacions de Catalunya bombardejades des de l’aire durant la
guerra civil espanyola, a causa de la seua posició estratègica durant el conflicte, i cabdal en el sí
de la Batalla de l’Ebre, un dels episodis més crus. Tractarem de reviure i descobrir els seus
escenaris, tot visitant:

o CASTELL NOU: En aquest emplaçament important per la seva situació
estratègica de vigilància, descobrirem el paper que va tenir durant la Batalla de
l’Ebre.



11:00: ESMORZAR AL POBLE.
11:45: INICI DE L’ACTIVITAT.
o REFUGI DELS PUNTONERS: Descobrirem visitant aquest espai qui el va
construir, la funció que tenia i el per què de la seva construcció dins del context de
la Batalla de l’Ebre.




12:45: TORNEM CAMINANT CAP AL POBLE
13:00: INICI DE L’ACTIVITAT
o REFUGI SANT JOSEP: Tot i no ser l’únic refugi construït a la població de Flix
durant la Guerra Civil, el refugi Sant Josep, ens endinsarà a conèixer les
característiques dels refugis, la seva funció i motiu de construcció.



13:45: TORNEM CAMINANT FINS L’INSTITUT

DILLUNS 20 DE JUNY

PREU que haureu de pagar per tota la visita (museu, Poble vell i
Cota 402):

o 9€ per alumne




08:45: PUNT DE TROBADA A L’INSTITUT DE FLIX.
09:00: ANEM AMB AUTOBÚS FINS A CORBERA. (El desplaçament serà a càrrec de
l’institut)
09:30: VISITEM EL CENTRE D’INTERPRETACIÓ
o “LA TRINXERA” és una exposició de material i peces d'època autèntiques.
Trobareu material bèl·lic com: bombes de mà, d'aviació, obusos, munició,
baionetes, projectils, material quirúrgic, estris d'ús quotidià dels soldats,
uniformes...




11:00: ESMORZAR PEL POBLE DE CORBERA.
11:45: VISITEM
o EL POBLE VELL de Corbera d'Ebre, declarat Lloc d'Interès Històric per la
Generalitat de Catalunya s'alça al cim d'un turó anomenat "la Muntera", on
s'apleguen les cases en runes del que va ser la vila fins el 1938.



12:30: ANEM A VISITAR
o LA COTA 402. Espai on la 35à Divisió Internacional va establir el seu lloc de
comandament durant les primeres setmanes de la batalla, ha estat recuperat i
adequat per a la visita pública.



(Ens desplacem amb autobús fins el pla de la muntanya, la resta del camí el farem
a peu)
13:30: RETORN AMB AUTOBÚS CAP A L’INSTITUT.

