VISITA MR. ALEGRE’S MAGIC HAT
“EL BARRET MÀGIC DEL SENYOR ALEGRE”
(EN ANGLÈS)
Alumnat a qui s’adreça: Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària
Descripció activitat:
Activitat del programa “Activitats en llengua estrangera”.
Visita per recórrer els diferents àmbits de la Casa Alegre de Sagrera, posant en
pràctica vocabulari anglès bàsic per descriure espais, colors, números...
En aquesta activitat dinamitzada, els infants hauran d’utilitzar aquest vocabulari
per resoldre els enigmes que se’ls plantegen.
Idioma: anglès
Material de suport:
- Titelles i teatrí
- reproduccions d’objectes d’època modernista

Objectius:
- identificar alguns elements que integren l’entorn sociocultural i aplicar-hi la
denominació correcta: casa, jardí, finestra...
- conèixer um habitatge pertanyent a la burgesia industrial
- apropar-se als protagonistes de la història de la Casa Alegre de Sagrera
- treballar el moderisme
- identificar elements em uma imatge fixa
- aprendre nou vocabulari en llengua anglesa

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 amb el suport de l’Associació de Veïns del
centre de Terrassa
Observacions:
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):
- Infants menors de 6 anys: entrada gratuïta
- 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

