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• Tipus d’activitat:  Visita guiada i taller

• Lloc: Museu. Sala didàctica

• Durada: 1:20 h

• Número de participants: Màxim 25 participants

• Destinatari: Educació Primària ( Cicle Mitjà i Superior)

• Matèria: Arqueologia

1  DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  
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• Promoure l’interès i la curiositat envers les restes arqueològiques.

• Posar en valor la cultura talaiòtica i la prehistòria de Menorca.

• Donar a entendre el treball els arqueòlegs i d’on prové la informació que es        
  recull durant les excavacions arqueològiques.

• Conèixer la importància del treball al laboratori a partir de les restes descober   
  tes, tot entenent que la feina d’arqueologia no es tracta només de trobar objec   
  tes.

• Transmetre que l’arqueologia és una disciplina que es basa en metodologia         
  científica i que tot el que es recull a un jaciment és susceptible a ser analitzat.

• Emfatitzar que la importància de l’objecte trobat resideix en la informació que   
  en dóna i no en l’objecte en sí: L’objecte arqueològic com a font de coneixe          
  ment per a reconstruir el passat.

• Promoure la participació activa: empènyer els infants a plantejar hipòtesis a       
  partir de la informació rebuda. 

• Transmetre nocions bàsiques sobre l’època talaiòtica a partir de les tallers que  
  es realitzaran: on i quan es va desenvolupar, quins són els edificis més caracte   
  rístics, de què vivia la gent durant aquest període.

• Contribuir a l’aprenentatge dels infants en aspectes com la correcta interpreta   
  ció d’un plànol o d’una fotografia zenital.

• Transmetre la importància d’una actitud respectuosa envers el patrimoni            
  arqueològic.

2  OBJECTIUS 
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Es farà una presentació de l’activitat explicant que es faran tres tallers rotatius 
en els quals hi han de participar els pares. Els tallers  mostren les feines que es 
fan al laboratori un cop s’ha excavat a un jaciment arqueològic. En aquest cas 
els materials provenen del jaciment de Cornia Nou, situat  molt a prop de Maó. 
Es tracta d’un poblat talaiòtic que té dos talaiots, un dels de fins a 10 metres 
d’alçada. El materials provenen d’aquesta part del jaciment.  Com que ha sortit 
molt material necessitam arqueòlegs que ens ajudin a fer les feines de 
laboratori. 

Visita guiada a l’exposició (20 min.)
Es farà un petit recorregut per l’exposició on es treballaran quatre objectes des 
d’un punt de vista de l’arqueologia. Com es van trobar, quin mètode 
d’excavació...

Taller 1. Classificant ceràmica! (20 min.) 
Es faran tres processos:
• Es farien diversos processos relacionats amb la classificació d’objectes               
  sobretot ceràmica: Es mostraria com es fa net la ceràmica, com es sigla, i com   
  es classifica (s’emprarien ceràmiques de referència dins una caixa, on es posés  
  el nom del tipus de ceràmica: Un tros de ceràmica talaiòtica, romana,                 
  islàmica, etc.). 

• Es tindran algunes reproduccions trencades remuntables que ells hauran de      
  reconstruir.

• Es demanarà que facin un dibuix de com creien ells que era la peça que han      
  reconstruït. 

• FITXA: Es posarà la sigla, es descriurà la peça, s’hi afegirà el dibuix I es posarà  
  quin tipus d’objecte és. Es posarà per a què creuen que servia la peça.
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Taller 2. Quins animals tenien els talaiòtics? (20 min.)
Es donarà una fitxa per a la classificació d’ossos, que ells hauran d’emplenar a 
partir de la informació que es vagi generant. Es distribuiran en grups de 3 
persones. Cadascun disposarà de diversos ossos de diferents espècies animals 
a una caixa. Tindran una fitxa que s’haurà d’emplenar sobre la quantitat d’ossos 
trobats de cada espècie, sobre què menjaven els prehistòrics, si consumien 
productes del mar, etc. Es disposarà d’un petit atles on podran identificar els 
ossos que hi ha a les caixes.
 
Taller 3. Quines plantes tenien els prehistòrics? (20 min.) 
Es disposarà d’un aparell electrònic per poder mirar les llavors 
microscòpicament per tal de classificar-les. Es posaran diferents capses amb 
diferents tipus de llavors que s’empraven durant la prehistòria i es classificaran 
a partir de la lona de referència on hi estan representades. (carbonitzades i 
sense carbonitzar). Hauran d’omplir una fitxa amb cadascuna de les llavors 
classificades.




