PROGRAMES EDUCATIUS A CAN BALAGUER 2019 -2020
Veniu a descobrir Can Balaguer amb les nostres activitats educatives!

PRESENTACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________________
Des de la Regidoria de Cultura i Benestar Social, juntament amb la Regidoria d’Educació, es vol potenciar el programa educatiu com una de les línies centrals
de programació a Can Balaguer. La nostra missió és doncs fer un programa ampli d’activitats educatives, posant especial interès en les activitats adreçades
als centres educatius. Aquest dossier que teniu ara a les mans és fruït d’aquest esforç.
En aquest dossier hi trobareu agrupades totes les activitats educatives que oferim durant el curs escolar 2019 – 2020. Les activitats estan dissenyades a
partir de diferents línies temàtiques de programació:
Les activitats al voltant de l’orgue Walcker i la figura de Josep Balaguer amb el programa específic Amb vosaltres, l’increïble orgue Walcker! que vol
incidir en l’educació musical de l’alumnat a través d’un instrument tan original i versàtil com és l’orgue Walcker, l’orgue de cambra més gros de les
Balears!
Les activitats vinculades a l’àmbit de l’arqueologia que formen part de l’exposició temporal ‘Sa Galera. Més de 4.000 anys d’història’ on l’alumnat a
partir de les peces trobades en aquest jaciment prehistòric podrà conèixer i aprofundir en les diferents formes de viure de les antigues civilitzacions:
des de l’època calcolítica fins a l’edat mitjana, passant per l’època talaiòtica, púnica i romana. Tot un viatge per més de 4.000 anys d’història...
Les activitats vinculades a l’exposició permanent La casa possible ubicada a la planta noble de Can Balaguer, amb les quals l’alumnat podrà conèixer
l’evolució de la vida quotidiana a Palma, a través dels diferents espais domèstics que conformen l’exposició, així com l’evolució dels objectes i
mobiliari d’ús domèstic des del s. XVI fins al s. XX. També es podrà visitar la galeria de pintura modernista amb obres d’Antoni Gelabert, Hermen
Anglada-Camarasa o Santiago Russiñol entre d’altres, juntament amb la col·lecció d’arts decoratives de la col·lecció Domènech – Vázquez d’estil art
nouveau.
Les activitats de promoció del patrimoni de la ciutat en forma de visita guiada per espais d’interès històric i patrimonial de Palma.
El dossier es complementa amb un apartat final de recursos pedagògics adreçat al professorat per tal de preparar els continguts de l’activitat prèviament a
l’aula. Esperam que les activitats us semblin interessants i que us animin a venir a conèixer aquest nou espai cultural per a la ciutat.

AMB VOSALTRES L’INCREÏBLE ORGUE WALCKER!
SAPS COM FUNCIONA UN ORGUE?
_____________________________________________________________________________________________________________________
Concert escolar o familiar + taller
L’activitat consisteix en un concert didàctic on s’explicarà el
funcionament de l’orgue a través de divertides projeccions i del
so en directe del propi instrument. L’activitat es complementa
amb un taller de creació d’un tub sonor casolà.
A qui va adreçat?
5è i 6è educació primària | secundària | batxillerat | formació
professional i cicles formatius | educació especial | educació
d’adults | famílies
Informació pràctica
Durada: 1 hora
Disponibilitat: dilluns de 9 a 14 h
Preu: 5 € per alumne/a
Reserves: produccio@casmusicmallorca.com| 616 984 555
A càrrec de Cas music

_____________________________________________________________________________________________________________________

CAN BALAGUER: DE CASA NOBLE A MUSEU PER A LA CIUTAT
_____________________________________________________________________________________________________________________

Visita guiada
Visita guiada per a centres educatius a Can Balaguer, on es podrà veure
l’exposició permanent ‘La casa possible’ que fa un recorregut històric per
diferents interiors típics de les cases majors de Palma des de 1600 a 1951.
A qui va adreçat?
Educació primària | secundària | batxillerat | formació professional i cicles
formatius | educació especial | educació d’adults | entitats i col·lectius
Informació pràctica
Durada: 1 hora
Disponibilitat: de dilluns a divendres de 10 a 18 h
Preu: activitat gratuïta
Reserves: amora@palma.es | 971 449 406 Apol·lònia Mora

________________________________________________________

SA GALERA MÉS DE 4.000 ANYS D’HISTÒRIA
_____________________________________________________________________________________________________________________

Visita guiada
Visita guiada a l’exposició temporal ‘Sa Galera. Més de 4.000 anys d’història’. La mostra
presenta les peces més destacades procedents de les excavacions realitzades a l’illot de
sa Galera, juntament amb recreacions dels enterraments trobats i abundant
documentació gràfica.
A qui va adreçat?
Educació primària | secundària | batxillerat | formació professional i cicles formatius |
educació especial | educació d’adults | entitats i col·lectius
Informació pràctica
Durada: 1 hora
Disponibilitat: de dimarts a divendres de 10 a 14 h a concretar
Preu: activitat gratuïta
Reserves: visitessagalera@gmail.com
A càrrec de l’Associació Amics de Na Galera

_____________________________________________________________________________________________________________________

SA GALERA MÉS DE 4.000 ANYS D’HISTÒRIA
_____________________________________________________________________________________________________________________

Joc de pistes!
L’activitat consisteix en una visita a l’exposició temporal ‘Sa Galera. Més de 4.000 anys
d’història’, acompanyada per una activitat dinamitzada on l’alumnat haurà de trobar
diferents sobres amb pistes i preguntes que hauran de resoldre en equips de 4 – 5
alumnes. A través de les pistes s’explica de forma divertida i divulgativa el contingut de
l’exposició.
A qui va adreçat?
Educació primària | secundària | batxillerat | formació professional i cicles formatius |
educació especial | educació d’adults
Informació pràctica
Durada: 1 hora
Disponibilitat: de dilluns a divendres de 10 a 14 h a concretar
Preu: activitat gratuïta
Reserves: contactant amb canbalaguer@palma.cat
A càrrec de Aldarq i Diverarqueólogos

_________________________________________________________________

DIA DE REBUDA
_____________________________________________________________________________________________________________________
Visita teatralitzada
L’activitat consisteix en una visita teatralitzada a la planta noble de Can Balaguer
on s’explicarà de forma lúdica el contingut de la casa i les principals obres, així
com, el context històric de la ciutat de principis de s. XX.
Sinopsi: El senyor Balaguer espera les visites. Seguint les seves indicacions, el
servei de la casa ja té tots els detalls enllestits perquè la rebuda dels convidats
sigui agradable i tot funcioni com cal. I així serà, perquè… Què podria sortir
malament?
A qui va adreçat?
5è i 6è educació primària | secundària | batxillerat | formació professional i cicles
formatius | educació especial | educació d’adults | entitats i col·lectius
Informació pràctica
Durada: 1 hores
Disponibilitat: dilluns de 9 a 14 h. De dimarts a dissabte de 9 a 10.30 h o de 18 a
20 h.
Preu: 3,5€ per persona. Una vegada cobertes les sessions subvencionades, el preu
serà de 7 € per alumne/a (fins a 16 anys) – 10 € (adults a partir de 17 anys)
Reserves: info@teatres.org | 971876113 – 646244665
A càrrec de Té a tres

_____________________________________________________________

UNA ALTRA HISTÒRIA: CANAMUNT I CANAVALL
_____________________________________________________________________________________________________________________

Visita + representació teatral
L’activitat consisteix en una visita guiada pel nucli antic de Palma per a conèixer la
història dels dos bàndols o famílies nobiliàries enfrontades durant els segles XVI i XVII:
els Canamunt i Canavall. Després de la visita, es durà a terme, a Can Balaguer, una
representació còmica sobre el contingut adquirit amb la participació del públic.
A qui va adreçat?
5è i 6è educació primària | secundària | batxillerat | formació professional i cicles
formatius | educació especial | educació d’adults | entitats i col·lectius
Informació pràctica
Durada: 2 hores
Disponibilitat: dilluns matí. De dimarts a divendres matí o horabaixa. Diumenges matins.
Preu: 7 € per alumne/a (fins a 16 anys) – 10 € (adults a partir de 17 anys)
Reserves: info@teatres.org | 971876113 – 646244665
A càrrec de Té a tres

________________________________________________________________

UNA ALTRA HISTÒRIA: LES DONES A L’OMBRA, SEGONA PART
_____________________________________________________________________________________________________________________

Visita + representació teatral
L’activitat consisteix en una visita guiada pel nucli antic de Palma per a conèixer i
reivindicar el rol social, econòmic i cultural de les dones a la nostra ciutat. Després de la
visita, es durà a terme, a Can Balaguer, una representació còmica sobre el contingut
adquirit amb la participació del públic.
A qui va adreçat?
5è i 6è educació primària | secundària | batxillerat | formació professional i cicles
formatius | educació especial | educació d’adults | entitats i col·lectius
Informació pràctica
Durada: 2 hores
Disponibilitat: dilluns matí. De dimarts a divendres matí o horabaixa. Diumenges
matins.
Preu: 7 € per alumne/a (fins a 16 anys) – 10 € (adults a partir de 17 anys)
Reserves: info@teatres.org | 971876113 – 646244665
A càrrec de Té a tres

_________________________________________________________________

RECURSOS PEDAGÒGICS!
_____________________________________________________________________________________________________________________
Preparau la vostra visita! Contactau amb nosaltres a canbalaguer@palma.cat i demanau tot el material pedagògic. També podeu sol·licitar visites
específiques per al personal docent.

Guia il·lustrada de l’exposició ‘La casa possible’

Web del jaciment públic na Galera

Web de Can Balaguer

Web de Palma educa

Can Balaguer | Unió, 5 Palma | 971 22 59 00 ext. 1729

