Stockholm 28 februari 2019

Hej alla kollegor och medlemmar i APEOS och SPLF!
Vid tre tidigare tillfällen har spansklärarföreningarnas paraplyorganisation CAPES anordnat
studieresor för sina medlemmar, 2012 till Madrid, 2014 till Alicante och 2016 till det inre av
Andalusien. Nu är det dags att börja tänka på en ny resa för höstterminen 2019!
Liksom tidigare år är det tänkt att resan ska äga rum under några dagar i vecka 44, preliminärt startar vi med samling i Zaragoza söndagen den 27 oktober på eftermiddagen/kvällen
och slutar i samma stad onsdagen den 30 oktober på kvällen. För dem som vill förlänga resan
ska vi också föreslå någon gemensam aktivitet för torsdagen den 31 oktober.
Vi är fyra från styrelsen i SPLF som planerar programmet och organiserar resan. En av oss
fyra, Anna Lorentzon, har under många år haft utbyte med en skola i Zaragoza och har goda
kontakter på resmålet. Alla resedeltagarna tar sig på egen hand till Zaragoza där vi möts upp
söndagen den 27 oktober. Zaragoza är en stad som vi tror att många av våra medlemmar
ännu inte har utforskat och Aragonien är för många en kanske okänd region som det därför
vore intressant att besöka. Zaragoza, som 2012 var Europas kulturhuvudstad fick sitt namn
av Kejsar Augustus (Caesaraugusta), har en mycket spännande historia. Här finns många
intressanta romerska lämningar och här kan man fördjupa sig i Arte Mudéjar och besöka
UNESCO:s världsarv Aljafería¨, det arabiska palatset som numera är säte för Aragoniens
regering. I Aragonien finns också spökstaden Belchite som bombades under spanska
inbördeskriget.
Upplägget är detsamma som vid CAPES tidigare studieresor, dvs. att deltagarna själva ordnar
med sin flygbiljett och sedan betalar för sin egen kost och logi. Den kostnad som CAPES i
förväg måste ta ut av deltagarna är ca 750 kr för presenter och andra omkostnader.
Är du intresserad av att följa med på resan vill vi få veta det före den 17 mars för att kunna
gå vidare med våra förberedelser.
Anmäl ditt intresse genom att mejla någon av oss på adressen nedan.
OBS! Anmälan är EJ bindande!
Kom ihåg att ansöka om fortbildningsbidrag!
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