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• Tipus d’activitat:  Visita dinamitzada

• Lloc: Jaciment talaiòtic de Cornia Nou

• Durada: 1:15 h

• Número de participants: Per raons d'espai i metodologia de treball, 
  el nombre màxim de participants serà de 30 alumnes.

• Destinatari: Alumnes de primària i secundària. Els continguts                   
  s’adaptaran a les diferents línees curriculars.

• Matèria: Ciències Socials

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

• Donar a entendre com treballen els arqueòlegs i d’on prové la informació que     
  rebran durant la visita. 

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

• Transmetre nocions bàsiques sobre l’època talaiòtica: on i quan es va desenvo    
  lupar, quins són els edificis més característics, 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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a. Es començarà la visita davant el Talaiot Oest, fent una introducció on els 
fillets ajudin a explicar de manera activa les nocions bàsiques: es demanarà si 
saben què és l’arqueologia i què són els jaciments arqueològics. Es definiran els 
conceptes i les nocions bàsiques a partir de les aportacions dels nens. 
Arqueologia: Ciència que estudia el passat dels humans a partir dels objectes i 
altres restes materials. Es farà una breu explicació de com es forma un 
jaciment arqueològic establint un paral·lelisme: s’explicarà el procés d’abandó i 
posterior ensorrament d’un edifici contemporani (per exemple la seva escola). 
Que trobarien els arqueòlegs del futur si excavessin el que havia estat la seva 
escola i que podrien deduir de les troballes?

b. Situarem el jaciment de Cornia Nou en l’espai i el temps: s’introduirà a 
l’alumne en les nocions bàsiques de la cultura talaiòtica comentant que es 
tracta d’una cultura prehistòrica. Es dirà que els talaiòtics eren els antics 
habitants de l’illa de Menorca, ubicant-los en el temps de forma entenedora. 
S’explicarà de que vivien (eren sobretot agricultors i ramaders) i que habitaven 
en poblats fets amb edificis de pedra com al poblat on ens trobem. Es 
demanarà si coneixen o han visitat alguna vegada un poblat talaiòtic i si en 
coneixen algun edifici característic? Es demanarà si pensen que existeix la 
cultura talaiòtica en altres llocs que no siguin Menorca. A partir de les seves 
respostes, s’explicarà l’abast geogràfic de la cultura talaiòtica (Menorca i 
Mallorca) i les singularitats del talaiòtic menorquí (recintes de taula i navetes 
d’enterrament).

c. Es donaran quatre dades sobre l’entorn: la proximitat amb el port de Maó, la 
situació en una zona apta per l’agricultura (on encara avui dia s’hi treballa) i la 
facilitat per obtenir matèria prima per a la construcció (explicarem que Cornia 
Nou és una zona de canteres). 

d. Amb un plànol es presentarà Cornia Nou com un poblat força extens format 
per diverses estructures (murada, talaiots, coves, etc. ).  

e.  Ens centrarem en el sector Oest, el qual analitzarem com una part d’un 
poblat talaiòtic (s’utilitzarà una fotografia aèria del conjunt). A continuació 
explicarem quins edificis formen el conjunt i els comentarem: 
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f. Talaiot (s’utilitzarà una fotografia aèria de l’edifici, donada la dificultat i el 
perill que representaria accedir a la part superior de l’edifici amb un grup 
escolar): edifici construït en pedra, de grans dimensions, un dels més grans de 
l’illa. Explicarem les possibles funcions dels talaiot.  Demanarem com imaginen 
que es construïa un talaiot. Explicarem la hipòtesi dels arqueòlegs de com es va 
construir el talaiot, tot posant èmfasi en la plataforma superior i mostrant els 
anells a partir dels quals es va anar aixecant.

g. L’edifici Sud: Es comentarà que la hipòtesi inicial del arqueòlegs era que 
podria ser un edifici religiós. S’explicarà perquè, tot fent referència a la forma 
que té l’edifici, similar a una taula, la seva monumentalitat i la seva relació amb 
el talaiot. 

h. Dins l’edifici sud: S’entrarà a l’edifici i ens situarem davant l’estructura de 
combustió: S’explicarà que era un lloc important dins de l’edifici i es relacionarà 
amb tots els objectes i elements que s’hi varen recuperar al seu interior. 
S’aniran traient les diferents reproduccions (percussor, punxó, vasets de 
ceràmica) de dins una caixa i s’explicarà una per una què són i amb quin tipus 
de feina es relacionen. Es passaran els objectes als fillets per tal que els puguin 
manipular.

i. Es trauran també alguns ossos d’animals domèstics i s’explicarà quines 
espècies es van trobar a l’interior de l’edifici. Es comentarà la troballa de restes 
de cérvol i de gallina, explicant la seva importància. Es posarà èmfasi a la 
quantitat d’ossos que s’hi van documentar. S’explicarà que els animals eren de 
mides més reduïdes, tot mostrant una imatge on es comparen les dimensions. 
S’explicarà que en el moment en que Cornia Nou estava habitat, no 
s’aprofitaven els recursos del mar: els seus habitants no menjaven peix ni 
marisc.

j. Es sortirà fora de l’edifici i s’explicarà el processat de cereals per a 
convertir-los en farina. Es proposarà als fillets que provin de moldre blat, amb 
tres reproduccions de molins manuals disposades allà mateix. 
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k. A partir de tots els espais i objectes explicats es demanarà a tots els fillets 
que proposin hipòtesis sobre la possible funcionalitat de l’edifici. S’explicarà 
com els diferents elements que s’han documentat mostrarien que la societat 
talaiòtica era força complexa.

l. Finalment es posarà èmfasi a la candidatura de Menorca Talaiòtica: es 
comentarà que la cultura talaiòtica és única al món. Es farà referència a la 
densitat de jaciment dins Menorca i  la importància de la seva preservació. Ens 
farem una fotografia de grup fent la T de Som Talaiòtics.



Imatges plastificades: 
- Plànol del jaciment. 

- Fotografia zenital del sector oest.

- Dibuix mostrant la diferència de mida entre els animals domèstics talaiòtics i    
  els actuals

Reproduccions: 
- Molí manual.

- Vaset de ceràmica. 

- Punxó. 

Altres materials: 
- Percussor. S’utilitzarà una pedra arrodonida de forma natural, de dimensions i  
  morfologia semblants a les d’un percussor talaiòtic.

- Ossos d’animals domèstics .

- Blat per portar a terme la mòlta de cereal. 

- Càmera fotogràfica.
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