CONEIX LLUCMAJOR
Llucmajor monumental
PRESENTACIÓ
El grup Llucmatourist II és la segona promoció del Certificat Professional de nivell 3 de
“Promoció Turística Local i Informació al Visitant” que gestiona l’àrea de Polítiques Actives
d’Ocupació de l’Ajuntament de Llucmajor. És un projecte de formació i inserció laboral per
a majors de 30 anys subvencionat per l’Ajuntament, el SOIB i el Ministeri de Treball, que
juntament amb una formació en turisme, realitzen un treball efectiu desenvolupant tasques
d’informador/a turístic/a a diferents punts del municipi.

Algunes de les tasques claus que hem volgut desenvolupar enguany són elaborar
materials informatius complementaris als ja existents i realitzar pràctiques de la informació
amb diferents col·lectius, entre els quals es troba l’alumnat de les escoles i instituts de
Llucmajor. És per aquesta raó que us hem volgut fer arribar aquest document,
“Llucmajor Monumental”, com una activitat escolar complementària alhora que ens
serveix a nosaltres per posar en pràctica les competències i les habilitats del món de la
informació.

Ateses les noves formes d’aprendre els continguts i de les tecnologies disponibles, s’han
de crear noves eines per a l’ensenyament. Aquestes noves eines són instruments
eficients per a la formació de la nova ciutadania, que, integrada al seu entorn, pot gaudir i
contribuir a la valorització, la conservació i el manteniment del patrimoni de la seva ciutat.
En aquest context, les rutes turístiques culturals vindrien a ser un exemple d’aquestes
noves eines pedagògiques.

Sovint els objectes i edificis artístics reflecteixen sense prejudicis la seva història per a la
ciutadania que entén i dialoga amb el seu patrimoni comú. Un dels pilars de la
sostenibilitat és la participació de la comunitat local. Aquest fet ens ha portat a elaborar un
material interactiu per involucrar un alumnat interessat a aproximar-se als monuments, les
cases i els edificis de Llucmajor.

Activitat organitzada pel grup LLUCMATOURIST II:

CONTACTE
Núria Bosch Tapiolas (directora del projecte)
686 969 587
nbosch@llucmajor.org
Edifici Ca ses Gotleves
C/ de Jaume I, 7, 1r

07620 Llucmajor

HORARI
Dimecres de 9 a 14 h, a convenir (cal concertar visita 15 dies abans)

OBJECTIU GENERAL
1. Acostar el patrimoni cultural i local a l’alumnat de Llucmajor, per crear consciència del
valor que té aquest patrimoni.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Conscienciar l’alumnat sobre la importància del patrimoni i el seu manteniment.
2. Introduir el concepte de sostenibilitat.
3. Acostar els coneixements i conceptes propis de la història de l’art.

RECURSOS
- Mapa del municipi de Llucmajor.

CARACTETRÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT
- Contingut El contingut de la visita s’adaptarà a les diferents edats.
- Destinataris: Activitat dirigida a grups d’edat entre 8 i 18 anys.
- Temporalització: La durada aproximada de l’activitat, depenent del nombre
d’assistents, és de 2 a 3 hores.

- Responsable de l’activitat: Docent del projecte Llucmatourist II, MªJesús
Macías Álvarez.
- Observacions: Els desplaçaments aniran a càrrec de l’escola. Les visites es faran en
grup classe, amb la possibilitat d’adjuntar diverses classes al mateix temps, sempre que
siguin de la mateixa edat. És necessària la coordinació prèvia entre el professorat i el
personal del projecte. El professorat s’encarregarà de mantenir l’ordre i l’atenció durant
l’activitat.
Important: Aquesta activitat estarà disponible fins al gener de 2019 inclusivament.

