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• Tipus d’activitat:  Taller i visita guiada

• Lloc: Exposició “L’illa dels talaiots”

• Durada: 1:30 h

• Número de participants: Màxim 20-25 participants

• Destinatari: Alumnes de secundària

• Matèria: Ciències socials

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.

• Copsar conceptes com Patrimoni mundial, UNESCO, etc.

• Donar a conèixer la candidatura de Menorca talaiòtica com a Patrimoni Mun       
  dial.

• Donar a entendre el treball els arqueòlegs i d’on prové la informació que             
  rebran durant el taller.

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

• Aprendre a raonar, interpretar, deduir i per tant reconstruir fets del passat         
  humà a partir dels objectes. 

• Transmetre nocions bàsiques sobre l’època talaiòtica, especialment vinculades   
  a la mort: on s’enterraven, quins són els edificis més característics relacionats    
  amb la mort, de què moria la gent durant aquest període, com s’enterraven.

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

2  OBJECTIUS 
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“Interpretem la mort” és un taller que es realitzarà a l’aula didàctica del Museu 
de Menorca. Es farà una recreació d’un jaciment arqueològic que serà una cova 
natural d’enterrament, i es partirà dels rituals funeraris que es van documentar 
a la cova des Càrritx. En aquesta cova es trobaran diferents elements d’un espai 
funerari que roman intacte degut a que el seu accés va quedar segellat durant 
molts d’anys. Així es trobaran les restes d’ossos, restes d’una llar de foc, 
reproduccions d’una aixovar funerari, (ceràmiques, reproduccions de braçalets, 
botons, etc.). A partir de les restes que ells localitzin i que ells situaran a una 
planta d’una cova de la fitxa, han de realitzar el treball de l’arqueòleg i anar 
analitzant cada objecte trobat per tal d’interpretar i reconstruir el tipus de 
ritual que s’hi va desenvolupar a l’interior de la cova. Entre tots haurem d’anar 
interpretant quin objecte/fets és el que s’ha trobat i de quina forma s’hauria 
utilitzat. També es reconstruirà l’esquelet i s’explicarà com es sap el gènere, 
edat i causes de la mort... Aquest esquelet es reproduirà a la fitxa, marcant els 
ossos localitzats que siguin diagnòstics per conèixer com eren els nostres 
avantpassats.
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4  MATERIALS
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Recreació cova

Esquelet

Reproduccions d’objectes metàl·lics

Reproducció ceràmiques

Fustes, cendres

Muji per fer olor de plantes aromàtiques.

Fitxa




