VISITA A LA CASA ALEGRE DE SAGRERA EN ANGLÈS O
FRANCÈS
Alumnat a qui s’adreça: Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat,
Cicles formatius, Educació d’adults i Públic en general
Descripció activitat:
Visita del programa “Activitats en llengua estrangera”.
Explicació de l’evolució històrica i arquitectònica de la Casa Alegre de Sagrera.
La Casa Alegre de Sagrera es va construir a inicis del segle XIX. D'aquesta
primera època es conserven pintures murals originals a les sales de la primera
planta. Una reforma important duta a terme l'any 1911 va convertir l'edifici en
un model d'habitatge burgès industrial terrassenc d'època modernista.
Desenvolupa una funció museística des de l'any 1973. Alguns dels seus espais es
presenten com a estances moblades i decorades; i d'altres, contenen diverses
col·leccions.
L’activitat se centra en aspectes històrics, socials, formals i tècnics d’història de
l’art.
Idioma: anglès i francès
Material de suport:
- Catàleg del Museu núm. 2 “Pere Viver, entre la bastida i
https://www.terrassa.cat/catalegs-museu
- Catàleg del Museu núm. 7 “Les arts modernistes aplicades
https://www.terrassa.cat/catalegs-museu
Catàleg
del
Museu
núm.
8
“Art
local:
https://www.terrassa.cat/catalegs-museu
- Quadern i Dossier didàctic del Museu núm. 2. “La Casa Alegre
https://www.terrassa.cat/quaderns-i-dossiers-didactics
- Maqueta tàctil de la casa i textos en lletra gran i Braille

el cavallet”:
a Terrassa”:
1883-1936”:
de Sagrera”:

- Vídeos explicatius d’aquest immoble amb interpretació en llengua de signes
catalana i subtítols, dins del projecte “La Mirada Tàctil” de la Diputació de
Barcelona: https://www.terrassa.cat/accessibilitat-museu

Objectius:
-

conèixer la història, la funció i l’evolució arquitectònica d’aquest edifici
apropar-se a la vida quotidiana de principis del segle XX
conèixer un habitatge burgès dels segles XIX i XX
treballar el procés d’industrialització
apropar-se a la ciutat industrial
conèixer el patrimoni històric i artístic de la ciutat
treballar el Modernisme i el Noucentisme
aprendre un nou vocabulari en anglès o francès

DESENVOLUPAMENT:
Data: del 4 d'octubre de 2021 al 30 de juny de 2022, de dimecres a diumenge.
Dilluns, dimarts i festius, tancat.
Hora: de dimecres a dissabtes, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h i diumenge, d’11 a
14 h.
Durada: 1 h
Nombre màxim d'alumnat que pot participar: grup classe (màxim 30
persones)
Lloc de realització: Casa Alegre de Sagrera
Adreça: carrer de la Font Vella, 29-31
El lloc és accessible per a persones amb mobilitat reduïda? Planta baixa i
pati accessibles per a persones amb mobilitat reduïda
Inscripció:
Enviar
un
museudeterrassa@terrassa.cat

correu

electrònic

a

l’adreça

electrònica

Període d’inscripció: durant tot l’any
Cost de l’activitat: 50 EUR
Organització: Museu de Terrassa
Observacions:
Les explicacions s’adapten al nivell de coneixement del grup.
Si el grup és de fora de Terrassa, per accedir a la Casa Alegre de Sagrera cal
pagar entrada (Ordenança Fiscal 3.29 de l’Ajuntament de Terrassa):
- Entrada reduïda: 2 EUR/persona.
Podeu consultar les tarifes a: https://www.terrassa.cat/adreces-horaris-i-tarifes
Les entrades s’han de pagar mitjançant targeta bancària el mateix dia de la
visita.

En tot moment, el professorat ha d’estar present a la visita.
Un cop realitzada la visita, podeu sol·licitar el justificant de pagament de les
entrades a la Seu Electrònica:
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7838

