PROJECTE
Visites guiades a la Casa Museu de Joan Alcover

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’una visita guiada per la Casa Museu de Joan Alcover, situada al casal on va viure el
poeta, assagista i prohom de la llengua i cultura catalanes.
Posteriorment a la visita, es plantegen algunes activitats, segons el nivell d’ensenyança del
grup, per treballar a l’aula entorn a la figura de Joan Alcover.

OBJECTIUS
•
•
•
•
•

Donar a conèixer la figura del poeta Joan Alcover
Donar a conèixer l´obra J. Alcover
Donar a conèixer la Casa Museu de Joan Alcover i el seu llegat
Difondre l’obra i la figura de Joan Alcover entre els alumnes dels centres educatius de
les Illes Balears
Sensibilitzar els alumnes envers la literatura del poeta mallorquí

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.
Recordau que just en arribar heu de lliurar l’autorització d’ ús d’ imatges signada dels
alumnes que hi assisteixen.

Durada: 45 minuts
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
Després de la visita els ensenyants podran realitzar les activitats propostes entorn a la figura
de Joan Alcover.
Es demanarà al professorat i a l’alumnat d’emplenar un full de valoració i que el faci arribar a
l’adreça: activitats@ocb.cat.

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: VISITA GUIADA CASA MUSEU
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:

