
Un estiu al Castell Vell

#Activitat diürna
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Un estiu al Castell Vell

Escola d’estiu per a menuts aventurers

Un estiu al Castell Vell és una escola d’estiu diferent. 
Està concebuda com un campus per a xiquetes i xiquets 
d’entre 6 i 12 anys, al voltant del Castell Vell, l’Edat Mitjana i 
les professions relacionades amb la història i el patrimoni. 
Al llarg d’una setmana durem a terme diferents tallers 
i activitats sobre la societat i la cultura medievals des 
d’una perspectiva activa i experiencial, amb l’objectiu de 
despertar en els xiquets i les xiquetes participants un senti-
ment d’estima i respecte per la nostra història i patrimoni. 
      
Com es construeix un castell? Què menjaven i com vestien 
els xiquets i les xiquetes a l’Edat Mitjana? A què jugaven?
I tot això, com ho sabem nosaltres? Totes aquestes 
preguntes i moltes més tindran resposta a Un estiu al 
Castell Vell i quasi sense adonar-nos-en ens convertirem 
en xicotets/es historiadors/es.

Activitat gratuïta     
Edat: de 6 a 12 anys    
Places limitades: 50/torn | S’adjudicaran per ordre 
d’inscripció     
Dates: TORN 1: de l’1 al 5 de juliol de 2019 
                TORN 2: del 8 al 12 de juliol de 2019  
Horari: de 9:00 a 13:30 h    
Lloc: el punt de trobada serà el Centre d’Interpretació 
Castell Vell de Castelló. Les activitats es desenvoluparan 
al mateix centre, al castell i al seu entorn  
Més informació: https://mucc.castello.es/seus/centre-
dinterpretacio-castell-vell/ | info@mucc.es | Tel. 964 23 91 01
Inscripció: info@mucc.es | Del 20 de maig al 17 de juny 
2019      
Documents necessaris del xiquet/a: fotocòpies del DNI, 
llibre de família i targeta sanitària   
Activitat realitzada per: Aur-Art Didàctica Històrica 

Centre d’Interpretació Castell Vell 
CV-147, km 2 12004 Castelló de la Plana

facebook.com/muccastello 
@muccastello  
@mucc_castello


