FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
INFORMACIÓ SOBRE LA VISITA

Si vols sol·licitar la visita a Circuit de Barcelona-Catalunya
emplena el següent cupó i ens l'envies a:
“Visites escolars Circuit de de Barcelona-Catalunya”
Adreça: Camí Mas Moreneta, 08160, Montmeló, Barcelona
Correu electrònic: visitaeducativa@circuitcat.com
o truca'ns al: 93 571 97 76

VIU L'EMOCIÓ DEL MÓN DEL MOTOR MITJANÇANT
UNA APASSIONANT EXPERIÈNCIA EDUCATIVA

V I S I TA A L

Aforament: grups de 60 alumnes màxim (2 classes aprox.)

Durada: 2 hores

DADES DEL CENTRE
Nom del centre

Preu: 9 € per visitant

Adreça

CP

Població

Província

Telèfon

Espais d'oci a l'aire lliure, habilitats per a esmorzar

E-mail

PARTICIPACIÓ

COM SOL·LICITAR LA VISITA?

Nom i cognom del/ de la coordinador/a
Càrrec

Primària

ESO

Batx.

E-mail professional
Curs / Nivell

Classe

Nom del professor

E-mail del professor

1. INSCRIPCIÓ
Per fer la vista només has de fer-nos arribar
el formulari d'inscripció que trobaràs en el revers,
o trucar-nos al 93 571 97 76.

2. CONFIRMACIÓ DE LA VISITA

1r

Rebràs un correu electrònic indicant-te les dades
de la teva reserva i informació per a la visita.

2n

3. ELS MATERIALS

VALORS, TECNOLOGIA I COMUNICACIÓ

3r

Accepto la Política de Privacitat
Les dades personals d’aquest document passaran a formar part d'un fitxer sota la titularitat de Circuits de Catalunya
S.L., amb domicili a Carrer Mas de la Moreneta, S/N, 08160, Montmeló (Barcelona), que en serà el responsable del
tractament amb la finalitat de gestionar el projecte i, a més, d'informar-te de propers projectes educatius del Circuit de
Barcelona-Catalunya. Podràs exercir els drets d'oposició, accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat que
preveu la vigent normativa de protecció de dades, dirigint-te per escrit a l'adreça esmentada o a la següent direcció de
correu electrònic: info@circuitcat.com. La legitimació per al tractament de les dades contingudes en aquest document
es fonamenta en el consentiment de l’interessat atorgat per mitjà de l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Una vegada formalitzada la inscripció rebran per e-mail
una guia didàctica amb activitats per treballar a classe.

Proposta educativa integrada en la visita al Circuit de Barcelona-Catalunya
PRIMÀRIA - ESO - BATXILLERAT

EL CIRCUIT, MOLT MÉS QUE COMPETICIONS A MOTOR

El Circuit de Barcelona-Catalunya és un referent mundial del motor, gràcies a la F1
i a MotoGP , però també és molt més. A més de l'activitat de competició, al Circuit
es duen a terme entrenaments privats i col·lectius, cursos de conducció, jornades de
team Building i de formació, presentacions mundials i molts altres esdeveniments.
Activitats que impliquen centenars de professionals de diverses àrees i especialitats
del món de l'esport, la tecnologia i la comunicació.
El Circuit obre les seves portes perquè el públic de diferents edats pugui descobrir els
seus secrets: Què hi ha darrere de cada carrera?, com s'organitzen els Grans Premis?,
quines són les infraestructures i sistemes que s'utilitzen perquè tot funcioni a la perfecció?

ACTIVITATS I MATERIAL

LA VISITA AL CIRCUIT EN EL CURRÍCULUM ESCOLAR

La visita s'ha estructurat perquè l'alumnat pugui tenir una visió global d'un
esdeveniment esportiu, coneixent els diferents espais i instal·lacions del Circuit.

Les activitats de la visita, així com els continguts de la guia, estan dissenyats
tenint en compte els estàndards d'aprenentatge que recull el currículum escolar
de cadascuna de les etapes.

Sala VIP
Direcció de cursa

4

La visita al Circuit de Barcelona-Catalunya és una oportunitat única perquè l'alumnat
entri en contacte amb els valors propis de l'esport. A més, coneixeran de primera
mà les diferents professions que intervenen en un mateix esdeveniment. D'aquesta
manera, nens/es i joves obtindran una visió molt més àmplia i rica de com funciona
un esdeveniment esportiu.
Per tot això, la visita educativa al Circuit està dissenyada per reforçar determinats
coneixements i competències curriculars vinculades a l'activitat pròpia del Circuit,
tenint en compte les necessitats educatives de cada etapa.
S'han dissenyat activitats adaptades a cada nivell per ser
dutes a terme durant el recorregut a les instal·lacions, així com
una guia didàctica amb continguts extra per treballar a l'aula.

Sala de briefing

ACTIVITAT i TEMÀTICA*

CURSA D'EXPERTS
4t a 6è Primària, ESO i BATX
Tecnologia, Comunicació
GUANYAR O PERDRE
Totes les edats
Valors de l'esport
PERIODISTES PER UN DIA
4t a 6è Primària, ESO i BATX
Comunicació, Tecnologia
MUNTEM UN F1
Totes les edats
Tecnologia, Valors de l'esport

VALORS
DE L'ESPORT

Sala prepodi

2

CONTINGUT PER ETAPES
Aprendre a relacionar-se amb els altres, el respecte, la col·laboració
i el treball en equip.
Posar en pràctica els valors propis de l'esport en situació de competició.

Podi

Entendre l'activitat física i l'esport com una pràctica social pels valors
que es deriven d'ella.

Al llarg del recorregut es realitzen diferents activitats relacionades amb el món del
motor i la vida en el Circuit. Sempre entorn dels valors de l'esport, la tecnologia
i la comunicació.

AIXECA LA BANDERA
1r a 3r Primària
Seguretat vial

LA PROPOSTA EDUCATIVA

TEMÀTICA
1

Sala de premsa

Boxs

7

5

3

Visita'ns amb els teus i les teves alumnes i viureu
una experiència inoblidable! Podreu accedir als racons
més privats del Circuit de la mà d'un dels nostres experts!

6

SEGURETAT VIAL

CONTINGUTS

Millorar la convivència i la prevenció dels accidents de trànsit.
Identificar situacions de risc en contextos de mobilitat.

La seguretat és molt important! Mitjançant un divertit joc,
coneixeran els senyals que han de tenir en compte els pilots
ajudant a millorar els seus hàbits de seguretat vial.
Dues escuderies competiran per demostrar qui sap més
sobre el Circuit de Barcelona-Catalunya.

TECNOLOGIA

Construir estructures senzilles a partir de peces modulades.
Analitzar sistemes tecnològics de la vida quotidiana.
Reconèixer la contribució dels nous materials en la creació
de nous camps tecnològics.

Quin millor lloc que un podi per reflexionar sobre com ens
sentim quan perdem? Aprendrem que l'esforç i l'empatia...
també ens fan guanyadors!
Us imagineu els i les vostres alumnes fent de periodistes
esportius? La sala de premsa els està esperant!

Mitjançant un joc de peces, els i les alumnes hauran de
treballar en equip per muntar un cotxe en un temps rècord.

A més, cada grup visitant rebrà una guia didàctica per al docent amb activitats
i continguts per desenvolupar a l'aula, abans i/o després de la visita.
* totes les activitats estan adaptades a l'edat del grup.

COMUNICACIÓ

Extreure i elaborar informació relacionada amb temes d'interès en
l'etapa fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació
per adquirir coneixement.
Elaborar continguts interpretant la vinculació entre diverses
informacions i ampliant el coneixement.

Primària

ESO

Batxillerat

