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Normes i recomanacions
RESERVA DE LES VISITES
•

Les visites guiades i tallers a la Catedral de Mallorca i al Museu
Diocesà s’ofereixen de dimarts a divendres de 10h a 13h. Les activitats tenen una durada de entre 1h o 1h i 30min.

•

Les activitats s’han de reservar amb temps d’antelació a través de la
pàgina web (http://catedraldemallorca.org/es/visitas-escolares) o del
correu electrònic (visitas@catedraldemallorca.org).

•

Per a la reserva sempre es sol·licitarà: Nom del centre escolar, nivell
del grup escolar, nombre d’alumnes (màxim 30), tipus de visita,
responsable del grup, correu electrònic i telèfon de contacte, tipologia

de l’activitat, data i hora i emplenament de la sol·licitud de dret
d’imatges.

Normes i recomanacions
RESERVA DE LES VISITES
•

Si al grup es troba un alumne amb necessitats especials es
recomana informar-ho en el moment de la reserva.

•

L’activitat queda reservada en el moment en què es rep una

confirmació per part de la Responsable de Projectes Educatius.
•

En cas de modificació o cancel·lació de l’activitat es prega avisar amb
antelació

a

través

(visitas@catedraldemallorca.org).

del

correu

electrònic

Normes i recomanacions
DESENVOLUPAMENT DE LES VISITES
•

Es recomana mostrar als alumnes la presentació de la visita i, si
s’escau, realitzar una activitat prèvia a l’aula. La presentació s’envia
per correu electrònic un cop formalitzada la reserva.

•

Es prega puntualitat en el dia i hora reservat per a la visita. Si els
alumnes han d’anar al WC o berenar ho han de fer abans de l’hora
concertada. En cas d’un retard de més de 15 minuts la visita guiada
pot quedar cancel·lada.

•

Per qüestions de respecte i decor els alumnes han de complir les
normes de vestimenta de la Catedral de Mallorca. Així, no es pot

accedir a la Catedral amb: gorra, calçons curts tipo “shorts”, mostrant
el llombric o mostrant la roba interior.

Normes i recomanacions
DESENVOLUPAMENT DE LES VISITES
•

En l’interior de la Catedral de Mallorca i del Museu Diocesà no es pot
beure ni menjar. Les fotografies s’han de fer sense flash i els telèfons mòbils han de romandre en silenci o apagats.

•

Es precisa atenció i respecte per les explicacions de les educadores i
col·laborar amb les mateixes en el desenvolupament de les activitats.

•

Els professors acompanyants es fan responsables de l’actitud del
grup.

Normes i recomanacions
DESPRÉS DE LES VISITES
•

Es recomana treballar amb els alumnes el quadern d’exercicis sobre
la visita a l’aula.

•

Emplenar el qüestionari de valoració de l’activitat.
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