La Conselleria d'Educació de la Comunitat Valènciana,

La Consellería de Educación de la Comunidad

mitjançant una Resolució de la Direcció General d'Avaluació, Valencia, mediante Resolución de la Dirección General de
Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación
publicada en el DOCV 5857, de data 25 de setembre del 2008, Profesional, publicada en el DOCV 5857, de fecha 25 de
ha autoritzat un projecte experimental per a posar en septiembre de 2008, ha autorizado un proyecto experimental
funcionament l'Aula Didàctica de Cultura Clàssica, DOMUS para poner en funcionamiento el Aula Didáctica de Cultura
BAEBIA SAGUNTINA, en col·laboració amb l'Ajuntament de Clásica, DOMUS BAEBIA SAGUNTINA, en colaboración con el
Sagunt i l'Associació LUDERE ET DISCERE.

Ayuntamiento de Sagunt y la Asociación LUDERE ET
DISCERE.

Es tracta d'un projecte experimental, de qualitat,

Se trata de un proyecto experimental, de calidad,

innovador, únic a la Comunitat Valenciana i pioner a innovador, único en la Comunidad Valenciana y pionero en
Espanya, que pretén submergir l'alumnat en el món clàssic per España, que pretende sumergir al alumnado en el mundo
mitjà d'activitats formatives i lúdiques que estimulen la curiositat i clásico mediante actividades formativas y lúdicas que estimulen
interés pel món grecoromà en general i el seu llegat històric en la curiosidad e interés por el mundo grecorromano en general y
particular.

su legado histórico en particular.

Està previst que la Domus Baebia Saguntina òbriga

Está previsto que la Domus Baebia Saguntina abra

les seues portes al gener del 2009 per a grups del tercer cicle de sus puertas en enero de 2009 para grupos del tercer ciclo de
Primària, ESO, FPA i Batxillerat de centres públics, concertats i Primaria, ESO, FPA y Bachillerato de centros públicos,
privats.

concertados y privados.

Més informació la podran trobar en les pàgines web:

Más información la podrán encontrar en las páginas web:

http://www.edu.gva.es/eva/val/programas_exp.htm

http://www.edu.gva.es/eva/val/programas_exp.htm

http://www.edu.gva.es/eva/val/exp_culturaclasica.htm

http://www.edu.gva.es/eva/val/exp_culturaclasica.htm

o a través del correu electrònic aulaculturaclassica@gva.es

o a través del correo electrónico aulaculturaclassica@gva.es

Així com en la adreça:

Así como en la dirección:

Aula Didàctica de Cultura Clàssica,

Aula Didàctica de Cultura Clàssica,

C/ Pujada al Castell, 24 46500 SAGUNT (VALÈNCIA)

C/ Pujada al Castell, 24 46500 SAGUNT (VALENCIA)
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