Gimcana: Homenatge a Síria
Saps contestar la pregunta? T’animes a participar-hi i conèixer un xic més Síria?
Aquesta és una iniciativa conjunta dels diferents departaments d'àrab d’algunes EOI de
Catalunya i Mallorca. A Girona, amb el suport d’entitats i associacions de la ciutat i de
Salt, durem a terme aquest trimestre un cicle d’activitats al voltant de Síria perquè
volem posar en valor el patrimoni i la riquesa social i cultural d’aquest país. Que la
guerra no els esborri.
Per això et convidem a participar en aquesta gimcana. Tens al davant un recorregut de
10 pistes repartides per Girona i Salt. A cadascuna de les pistes hi trobaràs informació
relacionada amb un aspecte del patrimoni sirià i una pregunta. Hauràs d'investigar una
mica per respondre-la! Totes les respostes han de quedar recollides en el full preparat
per fer-ho. En cas que en alguna de les ubicacions de la gimcana no trobis el llistat de
llocs del recorregut que inclou aquest full de respostes, el podràs obtenir descarregantte’l des del web de l’EOI de Girona (www.eoigirona.com), o posant-te directament en
contacte amb el Departament d’àrab.
Pots fer-nos arribar les teves respostes de dues maneres:

• Per correu electrònic a: alarabiyya.eoi@gmail.com. A l'assumpte del correu feshi constar: “GIMCANA SÍRIA”.
• Directament a l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona, a nom del Departament
d’àrab: C/ Josep Viader i Moliner, 16, Girona.
Tens temps fins al dia 31 de març per resoldre tots els enigmes i enviar les respostes!
Farem un sorteig entre les persones que hagin encertat totes les respostes i hi haurà
dues categories, amb un premi cadascuna:

• Un premi per al/la participant guanyador/a que no sigui alumne/a del
departament d'àrab.
• Un premi per a l'alumne/a d'àrab que hagi guanyat.
A mitjans d'abril celebrarem una cerimònia d'entrega de premis que serà la cloenda del
cicle d’actes d'homenatge a Síria. En trobaràs tota la informació quan s’apropi la data al
web de l’EOI: www.eoigirona.com. Hi estàs convidat/da!
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