PROJECTE
Vine a pintar-la!
DESCRIPCIÓ
Es tracta d’oferir als ensenyants de Dibuix i Plàstica la possibilitat de convidar els seus alumnes
a visitar la casa museu de Joan Alcover per dibuixar, pintar, il·lustrar, amb la tècnica que desitgin
treballar amb ells (carbonet, aquarel·la, estil lliure, a l’ oli...) a algun dels racons de la casa del
poeta mallorquí: el jardí, l’estudi, la sala de visites, el hall, la terrassa...

OBJECTIUS
•
•
•
•
•
•
•

Donar a conèixer l´obra del poeta J. Alcover.
Donar a conèixer la Casa Museu de Joan Alcover i el seu llegat.
Oferir un espai lúdico informatiu perquè els centres educatius illencs hi puguin
organitzar activitats.
Sensibilitzar els alumnes envers l’art i l’expressió artística.
Estimular la creativitat i despertar la sensibilitat dels joves.
Normalització lingüística de la llengua fora de les aules.
Valorar la importància del llegat pictòric de l’OCB.

Dates de realització: De novembre de 2022 a maig de 2023.
Horari de la sessió: A concretar amb cada centre.

Abans de l’activitat
1. Emplenau full d’inscripció i sol·licitud de participació a l’activitat (el formulari) i envieulo a activitats@ocb.cat.
2. Heu de recollir l’autorització signada d’ús d’imatges dels alumnes que assisteixin a
l’activitat.

El dia de la realització de l’activitat
El dia que us toqui fer l’activitat (prèviament consensuat), els alumnes i el/s professors
s’han de desplaçar a Can Alcover (C/ Sant Alonso, 24) a l’hora fixada, amb el material
que necessiteu per a la realització de l’activitat.
Recordau que just en arribar heu de lliurar l’autorització d’ús d’imatges signada dels
alumnes que hi assisteixen.

Es començarà fent una visita ràpida a la Casa Museu Joan Alcover (30´). A continuació,
cada alumne/a, amb l’assessorament del seu professor, podrà elegir a quin lloc vol
instal·lar-se per pintar-hi.
Durada: Vendrà determinada pel temps de què disposi el grup (màxim 3-4 h)
Una vegada feta l’activitat, alumnes i professors tornaran pel seu compte al centre
educatiu.
Si sorgeix un imprevist i el centre no pot venir el dia fixat, s’ha d’avisar amb suficient
antelació.

Després de la visita
Es convidarà a acabar la feina artística al centre escolar o a casa.
Aquelles escoles que ho desitgin podran exposar els resultats al seu centre. I també, si ho
desitgen, podran exposar-les a Can Alcover, prèvia reserva d’espai.
En qualsevol cas, al mes de maig es farà una exposició col·lectiva a Can Alcover amb les obres
que els centres seleccionin per presentar-hi.

ACLARIMENTS
Si necessitau algun aclariment podeu contactar amb Caterina Ramis (OCB) al telèfon 673325686.

Gràcies per donar suport a la iniciativa.

Magdalena Serra Capó

FULL D’INSCRIPCIÓ
PROJECTE : VINE A PINTAR-LA!
Centre educatiu:
Telèfon:

Correu
electrònic:

Primària /
Secundària /
Adults:

Professor/a de
contacte:
Telèfon:

Correu
electrònic:

Nivell a què va
destinada
l’activitat:
Nivell d’alumnes que hi participen:
Nivell:

Núm. alumnes:

Nivell:

Núm. alumnes:

Indicau quin/s dia/es estaríeu interessats a reservar

Observacions:

