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1. ITINERARIS EDUCACIÓ INFANTIL

El Museu de Menorca obre una nova línia d’activitats educatives que
han de servir per apropar el patrimoni menorquí a tots els fillets i
filletes. Aquest ampli patrimoni, que configura part del paisatge humà de
Menorca, és una font indiscutible de coneixements en tots els àmbits,
una excusa inestimable per descobrir el territori i la seva història.
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Aquestes propostes tenen com a únic objectiu la valoració, la cura
i el gaudi d’un patrimoni que vol ser conservat i transmès. I, com
diuen els experts en didàctica, cap d’aquests conceptes s’assoleix
sense un treball previ de coneixement i comprensió que adobarà el
camí cap al respecte.
Oferim teoria, però ho fem a través d’una oferta més lúdica que la
que es desenvolupa en el marc propi de l’escola. A més a més, el fet
de poder treballar directament amb el patrimoni, ajuda a generar
més fàcilment una situació d’empatia envers el mateix.
L’oferta educativa del curs 2017-2018 permet treballar l’època
prehistòrica, la Menorca britànica, els segle XIX i XX i temes
transversals i universals com les creences, la vida quotidiana, la medicina
i la higiene, l’art... i com no, apropar-nos a l’art de Pasqual Calbó en
la celebració del bicentenari de la seva mort a través de l’exposició
“Pasqual Calbó i Caldés” i les activitats que hem preparat al respecte.
Resta només dir-vos que la nostra institució, que és la de tots els
habitants de Menorca, està sempre oberta a la col·laboració i les
propostes que el professorat dels centres educatius vulgui aportar.
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1.1. COM ES VESTIEN
ELS TALAIÒTICS?
–
–
–
–
–

Tipus d’activitat: Visita guiada i taller
Lloc: Museu. Sala didàctica
Durada: 1 hora
Nivell educatiu: Educació Infantil
Àrees: Coneixement de l’entorn. Coneixement de sí mateix i
autonomia personal. Coneixement de comunicació i representació

En aquesta activitat utilitzarem la disfressa com un recurs
didàctic per apropar-nos a la prehistòria menorquina. A través
del personatge de la Catalina Quintana, arqueòloga i viatgera
menorquina, introduirem els alumnes al món talaiòtic. Es realitzarà
un taller de recreació de la vestimenta per entendre com es vivia
durant la prehistòria menorquina. Amb el suport de la reproducció
d’un teler i dels objectes que utilitzaven es visualitzarà com
treballaven els teixits i tots els participants podran vestir-se amb
peces de tela simulant la vestimenta dels prehistòrics. Una vegada
vestits, es farà un collaret amb denes, recreant els que s’han trobat
durant les excavacions d’alguns jaciments menorquins.
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1.2. CALBÓ I LA FAMÍLIA
–
–
–
–
–

Tipus d’activitat: Visita guiada i taller
Lloc: Museu. Sala didàctica
Durada: 1 hora
Nivell educatiu: Educació Infantil
Àrees: Coneixement de l’entorn. Coneixement de sí mateix i
autonomia personal. Coneixement de comunicació i representació

Es visita una de les sales de l’exposició “Pasqual Calbó i Caldés”,
concretament, la zona dedicada als retrats familiars. El grup es
situa davant el quadre “Retrat de la família del pintor” i entre
tots esbrinarem qui eren els personatges de l’obra. S’obrirà un
debat sobre el concepte de família i mitjançant una metodologia
participativa es facilita un anàlisi conjunt del quadre, fent especial
èmfasi als gestos i expressió corporal que demostren els
protagonistes.
Per acabar l’activitat, els alumnes reprodueixen el quadre de
Calbó (copiant elements com la sala, mobiliari...), però canviant els
protagonistes pels membres de la família de cada alumne.
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1.3. CORNIA NOU
UN POBLAT TALAIÒTIC
PER DESCOBRIR
–
–
–
–
–

Tipus d’activitat: Visita dinamitzada
Lloc: Jaciment talaiòtic de Cornia (Maó)
Durada: 1 hora
Nivell educatiu: Educació Infantil
Àrees: Coneixement de l’entorn

Ho aprendrem tot de la prehistòria menorquina en un dels
jaciments talaiòtics més importants. La visita comença al talaiòt
oest, un dels més grans de Menorca. Entrarem a l’edifici sud, per
situar-nos davant l’estructura de combustió, on els alumnes podran
manipular diferents reproduccions d’objectes d’època: percussors,
punxons, vasets de ceràmica...i identificar ossos d’animals domèstics.
Fora l’edifici farem servir molons per moldre gra. Una visita
dinamitzada per aprendre mentre ens divertim.
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2.1. AJUDA’NS, NECESSITEM
UN ARQUEÒLEG!
–
–
–
–
–

Tipus d’activitat: Taller
Lloc: Museu. Sala didàctica
Durada: 1.20 hores
Nivell educatiu: Educació Primària (Cicle Mitjà i Superior)
Àrees: Ciències socials. Educació artística. Valors socials i cívics

L’activitat té lloc a la sala didàctica on els alumnes descobriran
les feines que es fa al laboratori un cop s’ha excavat un jaciment
arqueològic A partir de restes arqueològiques trobades al jaciment
de Cornia Nou, els infants classificaran i dibuixaran ceràmica i
identificaran ossos i llavors. A través d’aquests anàlisis ells mateixos
esbrinaran que menjaven, i quins estris utilitzaven els talaiòtics.
Apropem els alumnes al món de l’arqueologia i a la seva
metodologia de treball d’una manera empírica.
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2.2. PLAYSTORIES
CONSTRUINT LA MENORCA
TALAIÒTICA
–
–
–
–
–

Tipus d’activitat: Taller
Lloc: Museu. Sala didàctica
Durada: 1.20 hores
Nivell educatiu: Educació Primària (Cicle Mitjà)
Àrees: Ciències socials

Els alumnes reproduiran a petita escala un poblat prehistòric en
les seves diverses fases: la casa, el talaiot, el recinte de taula...i una
necròpolis, amb navetes i hipogeus. Estaran acompanyats per figures
de Playmobil, a les quals hauran de vestir i proveir-les de totes les
eines necessàries per a la vida del dia a dia del poblat. Tots junts
construiran un sepulcre megalític i reproduiran un ritual funerari.
Rebran la visita dels fenicis i descobriran com va arribar l’Imhotep a
Menorca.
Els educadors aniran guiant en tot moment l’activitat i els alumnes
descobriran d’una manera empírica com era la vida a la Menorca
prehistòrica.
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2.3. CORNIA NOU
UN POBLAT TALAIÒTIC
PER DESCOBRIR
–
–
–
–
–

Tipus d’activitat: Visita dinamitzada
Lloc: Jaciment talaiòtic de Cornia (Maó)
Durada: 1.15 hores
Nivell educatiu: Educació Primària
Àrees: Ciències Socials

Ho aprendrem tot de la prehistòria menorquina en un dels
jaciments talaiòtics més importants. La visita comença al talaiòt
oest, un dels més grans de Menorca. Entrarem a l’edifici sud, per
situar-nos davant l’estructura de combustió, on els alumnes podran
manipular diferents reproduccions d’objectes d’època: percussors,
punxons, vasets de ceràmica...i identificar ossos d’animals domèstics.
Fora l’edifici farem servir molons per moldre gra. Una visita
dinamitzada per aprendre mentre ens divertim.
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2.4. TEIXINT LA CULTURA
TALAIÒTICA
GIMCANA A TORRE D’EN GALMÉS
–
–
–
–
–

Tipus d’activitat: Joc
Lloc: Jaciment de Torre d’en Galmés (Alaior)
Durada: 1.20 hores
Nivell educatiu: Educació Primària (Cicle Mitjà i Superior)
Àrees: Ciències socials. Valors socials i cívics

En aquest cas, sortirem del Museu de Menorca per trobar-nos al
poblat prehistòric de Torre d’en Galmés, el més gran i monumental
de Menorca. Es tracta d’una activitat a l’aire lliure i que pretén
combinar cultura i humanitats amb naturalesa i activitat física.
“Teixint la cultura talaiòtica” és una gimcana per a desenvolupar
en grup i consta de cinc proves que ens apropen a la història
del jaciment. Les proves son activitats que transcorren dins tota
l’extensió del jaciment i cerquen fomentar la traça i l’esforç
intel·lectual, tècnic, artístic, físic i comunicatiu dels alumnes que hi
participen. A través del joc, descobrirem el jaciment d’una manera
dinàmica i activa.
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2.5. MENORCA EN MANS DE
CORSARIS
–
–
–
–
–

Tipus d’activitat: Taller
Lloc: Museu. Sala didàctica
Durada: 1.20 hores
Nivell educatiu: Educació Primària (Cicle Mitjà)
Àrees: Ciències socials. Valors socials i cívics

Els corsaris Tàrtar i Bermude ens permeten apropar-nos a la
Menorca del segle XVIII, en plena dominació britànica. Treballarem
aspectes que configuraven la vida d’aquesta època, l’economia, els
costums, la higiene, els sectors socials... El fil conductor es una
campanya corsària, que hauran de recrear els alumnes, i la gran
pregunta és, com pot canviar una història segons el costat on es
posicionem? Els valors ètics són sempre els mateixos?		
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2.6. CALBÓ I LA FAMÍLIA
–
–
–
–
–

Tipus d’activitat: Visita guiada i taller
Lloc: Museu. Sala didàctica
Durada: 1 hora
Nivell educatiu: Educació Primària (1er curs)
Àrees: Coneixement de l’entorn. Coneixement de sí mateix i
autonomia personal. Coneixement de comunicació i representació.

Es visita una de les sales de l’exposició “Pasqual Calbó i Caldés”,
concretament, la zona dedicada als retrats familiars. El grup es
situa davant el quadre “Retrat de la família del pintor” i entre
tots esbrinarem qui eren els personatges de l’obra. S’obrirà un
debat sobre el concepte de família i mitjançant una metodologia
participativa es facilita un anàlisi conjunt del quadre, fent especial
èmfasi als gestos i expressió corporal que demostren els
protagonistes.
Per acabar l’activitat, els alumnes reprodueixen el quadre de
Calbó (copiant elements com la sala, mobiliari...), però canviant els
protagonistes pels membres de la família de cada alumne.
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2.7. A RITME DE CALBÓ
–
–
–
–
–

Tipus d’activitat: Visita guiada i taller
Lloc: Museu
Durada: 1:20 hores
Nivell educatiu: Educació Primària (Cicle Inicial i Mitjà)
Àrees: Ciències socials. Educació artística. Educació física. Llengua
catalana

Després de visitar l’exposició “Pasqual Calbó i Caldés” i centrarnos en l’obra “Ball de negres a Santo Domingo” on a través de
preguntes i dubtes els alumnes mateixos es construiran les idees
principals sobre Calbó, passarem a la sala didàctica on els alumnes
recrearan l’obra treballada i la monitora fa fotos d’aquesta. En la
primera fase del taller, l’expressió corporal i la música seran el fil
conductor.
A la segona fase cada alumne tindrà un full en blanc, on només hi
apareixen els “balladors” del quadre. Es tracta de recrear una festa
dibuixant aquells elements que consideri imprescindible en un
ambient de festa.
Mentre els fiets dibuixen la seva obra (que es podran endur a
l’escola), la monitora edita una vídeo en format “stop motion” de les
fotografies preses durant el ball.
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3.8. VESTIM CALBÓ
LA VESTIMENTA TRADICIONAL
MENORQUINA AL S. XVIII
–
–
–
–
–

Tipus d’activitat: Visita guiada i taller
Lloc: Museu de Menorca. Espai exposicions temporals
Durada: 1:20 hores
Nivell educatiu: Educació Primària (4art, 5è i 6è)
Àrees: Ciències socials. Educació artística. Llengua catalana

L’activitat es basa en una visita dinamitzada a l’exposició dedicada
a Pasqual Calbó. L’objectiu és que siguin els mateixos alumnes els
que vagin construint les idees principals sobre Calbó, a través de
les preguntes i dubtes que formuli la monitora, i de les diferents
opinions que es generin en el grup.
Durant l’exercici de descoberta dels retrats, a partir del joc de
trobar els detalls de la vestimenta, el treball en grup serà important
per a facilitar trobar tots els elements. Una vegada trobats,
els alumnes podran aportar algunes idees sobre la vestimenta
tradicional i anotar a la fitxa alguns conceptes bàsics.
La part final de l’activitat consisteix en que els alumnes hagin de
“vestir” alguns dels personatges de Calbó a través de la tècnica
del collage. Es tracta de “reconstruir” la vestimenta tradicional del
segle XVIII que han après durant la visita seleccionant colors de les
imatges de les revistes.
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3.1. INTERPRETEM LA MORT
LA COVA DES CÀRRITX
Activitat conjunta amb el Museu Municipal de Ciutadella
–
–
–
–
–

Tipus d’activitat: Taller
Lloc: Museu. Sala didàctica
Durada: 1.20 hores
Nivell educatiu: Educació Secundària (Primer Cicle)
Àrees: Ciències socials, geografia i història

“Interpretem la mort” és un taller que es realitzarà a l’aula didàctica
del Museu de Menorca. S’ha recreat el jaciment arqueològic de la
cova des Càrritx, una cova natural d’enterrament. En aquesta cova,
a mida natural, es trobaran diferents elements d’un espai funerari
que roman intacte degut a què el seu accés va quedar segellat
durant molts anys. Així es trobaran les restes d’ossos, restes d’una
llar de foc, reproduccions d’una aixovar funerari, (ceràmiques, pinta,
braçalets, botons, etc.). A partir d’aquests objectes els alumnes
hauran de realitzar el treball de l’arqueòleg i anar analitzant cada
objecte trobat per tal d’interpretar i reconstruir el tipus de ritual
que es va desenvolupar a l’interior de la cova. Entre tots haurem
d’anar interpretant quin objecte o quins fets s’ha trobat i de quina
forma s’haurien utilitzat. Finalitzarem l’activitat amb la recreació
del ritual funerari que entre tots haurem descobert com es duia a
terme.
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3.2. CORNIA NOU
UN POBLAT TALAIÒTIC PER
DESCOBRIR
–
–
–
–
–

Tipus d’activitat: Visita dinamitzada
Lloc: Jaciment de Cornia Nou (Maó)
Durada: 1:20 hores
Nivell educatiu: Educació Secundària (Primer Cicle)
Àrees: Ciències socials, geografia i història

Ho aprendrem tot de la prehistòria menorquina en un dels
jaciments talaiòtics més importants. La visita comença al talaiòt
oest, un dels més grans de Menorca. Entrarem a l’edifici sud, per
situar-nos davant l’estructura de combustió, on els alumnes podran
manipular diferents reproduccions d’objectes d’època: percussors,
punxons, vasets de ceràmica...i identificar ossos d’animals domèstics.
Fora l’edifici farem servir molons per moldre gra. Una visita
dinamitzada per aprendre mentre ens divertim.
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3.3. TEIXINT LA CULTURA
TALAIÒTICA
GIMCANA A TORRE
D’EN GALMÉS
–
–
–
–
–

Tipus d’activitat: Joc
Lloc: Jaciment de Torre d’en Galmés (Alaior)
Durada: 1:20 hores
Nivell educatiu: Educació Secundària (Primer Cicle)
Àrees: Ciències socials, geografia i història

En aquest cas, sortirem del Museu de Menorca per trobar-nos al
poblat prehistòric de Torre d’en Galmés, el més gran i monumental
de Menorca. Es tracta d’una activitat a l’aire lliure i que pretén
combinar cultura i humanitats amb naturalesa i activitat física.
“Teixint la cultura talaiòtica” és una gimcana per a desenvolupar
en grup i consta de cinc proves que ens apropen a la història
del jaciment. Les proves son activitats que transcorren dins tota
l’extensió del jaciment i cerquen fomentar la traça i l’esforç
intel·lectual, tècnic, artístic, físic i comunicatiu dels alumnes que hi
participen. A través del joc, descobrirem el jaciment d’una manera
dinàmica i activa.
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3.4. CLASSE DE DIBUIX TÈCNIC
AMB EL MESTRE CALBÓ
–
–
–
–
–

Tipus d’activitat: Visita guiada i taller
Lloc: Museu
Durada: 1.20 hores
Nivell educatiu: Educació Secundària (Primer Cicle)
Àrees: Ciències socials, geografia i història. Educació artística

Després de la visita guiada a l’exposició “Pasqual Calbó i Caldés” on
s’haurà treballat d’una manera exhaustiva les “Obres didàctiques”
de Calbó ens situarem al claustre del museu. Els alumnes disposaran
d’un suport rígid i de material de dibuix. La monitora convida als
alumnes a dibuixar una part del claustre del Museu de Menorca,
aplicant alguns dels coneixements que va transmetre Calbó.
Per a facilitar la tasca, els alumnes disposaran de les làmines
dedicades a la perspectiva, columnes, capitells... extrets de les
Obres Didàctiques per tal de poder aplicar les “classes” de Calbó a
l’exercici pràctic.
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NOTES

− Trieu l’activitat que més s’adapti a la vostra programació
educativa.
− A la pàgina web del museu podreu trobar totes les activitats
desenvolupades. (www.museudemenorca.com)
− Podeu concretar una visita amb la direcció del museu per adaptar
l’activitat a les necessitats específiques del vostre grup. (Crideu al
971 350 955 i demaneu per la directora, Carolina Desel)
− Necessitem com a mínim dues setmanes per programar les
activitats. Cal que feu la reserva amb antelació.
− El nombre màxim d’alumnes per grup és de 30 i sempre han
d’anar acompanyats d’un responsable del centre.
− Podeu reservar l’activitat via telèfon, 971 350 955 o a través del
correu electrònic a museu@museudemenorca.com amb les dades
següents:
− Nom de l’itinerari triat
− Cicle educatiu del grup
− Nombre de nens
− Nombre d’acompanyats i nom del responsable
− Les necessitats o particularitats del vostre grup (mobilitat
		 reduïda, trastorn d’aprenentatge...)
− Dades de l’escola: nom, adreça i el número de telèfon o correu
		 electrònic per confirmació-vos la reserva de l’activitat.
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ENS POTS TROBAR A:
WEB
museudemenorca.com
FACEBOOK
museudemenorca
INSTAGRAM
museudemenorca
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