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1 presentació
El Museu de Menorca, en estreta col·laboració amb l’Associació d’Amics del Museu de 

Menorca, ha donat a llum un nou projecte educatiu i d’oci que té com a principal objectiu 

apropar el patrimo-ni arqueològic menorquí a tots els 

al·lots i al·lotes de Menorca.

En aquest cas, sortirem del sostre del Museu de Menorca 

per trobar-nos al poblat prehistòric de Torre d’en Galmés, 

el més gran i monumental de la seva espècie. Per tant, es 

tracta d’una activitat pensada a l’aire lliure i que pretén 

combinar cultura i humanitats amb naturalesa i activitat 

física. A més, és fàcilment compaginable amb una excur-

sió a algun jaciment proper i de més petita mida.

“Teixint la cultura talaiòtica” és una gimcana per fer en 

grups de cinc proves que varien depenent de l’edat dels 
participants.  Les proves són 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.



Amb el recorregut de la gimcana els joves participants podran adquirir multitud de 

coneixe-ments de manera directa, interactiva i entretinguda:

Quines han estat les impressions que ha causat Torre d’en Galmés al 

llarg de la història als menorquins, viatgers i visitants?

Quines han estat les feines arqueològiques i de conservació realitzades al 

jaciment des del segle passat? Les troballes i avenços més significatius? 

Com ha estat possible arribar fins a l’estat de coneixement actual?

Com pensam els arqueòlegs que podria ser la vida dels talaiòtics de Torre 

d’en Galmés?

Tot plegat converteix aquesta proposta del Museu de Menorca i d’Amics del Museu en una 

acció de difusió àmplia, a l’abast de tothom i inèdita a Menorca.



2 fItxa tècnica
Tipus d’activitat:

Gimcana a l’aire lliure (compaginable amb la visita a algun jaciment proper)

Lloc: 

Torre d’en Galmés (Alaior) 

Durada: 

1 hora i 30 minuts (només la gimcana) 

Nombre de participants: 

Màxim 24 participants 

Breu descripció:
Recorregut històric i arqueològic a través del jaciment mitjançant la superació per grups de 

cinc reptes o activitats de tipus físic, intel·lectual, de comunicació, artístic o tècnic.

Destinataris: 

Segon i tercer cicle de primària.

Matèria: 

Ciències socials i humanitats 



3 Descripció i desenvolupament 
de la gimcana

Tres arqueòlegs supervisen les diferents activitats. Les activitats que no estan directament 

supervisades estan degudament explicades per mitjà de plafons informatius.

És important tenir en compte que es tracta d’una activitat a l’aire lliure, que requereix un 

mínim esforç físic. És necessari utilitzar roba còmoda i portar aigua, berenar i crema solar.

Els fillets es dividiran en quatre grups de cinc o sis persones, amb un color diferent per a 

cada grup.

Per a orientar-se dins el jaciment, els participants disposaran d’un mapa amb les estructures 

més destacades i els punts on s’executarà cada prova.

Al final de cada activitat, els grups rebran una pista de manera verbal o dins un sobre que 

els portarà a la següent activitat.

Durant el transcurs de la gimcana els diferents grups hauran rebut un globus daurat 

–exel·lent/ 2 punts– platejat –notable/1,5 punts– o negre –suficient/1 punt– per cada

prova. Es farà un recompte del nombre de globus de cada color i el que disposi de més

punts per globus haurà guanyat la gimcana.



Descripció i desenvolupament 
de la gimcana

3.1. proposta d’educació primària (segon i tercer cicle)

Presentació (10 min)

Estrabó: els foners de les illes (15min)

Coneixeran els autors clàssics contemporanis als talaiòtics i la perspectiva que aquests autors 
tenien de les societats menys avançades com la talaiòtica. Sens dubte els foners baleàrics 
són els més coneguts, per tant també coneixeran la figura del foner. L’objectiu d’aquesta 
prova és aconseguir tirar amb una fona la pista a la següent prova. Els fillets experimentaran 
amb la fona i s’adonaran que no és cosa fàcil aconseguir ser un autèntic foner.

Cada grup, un cop hagi fet caure el seu objectiu amb la següent pista haurà d’orientar-se i 
arribar al lloc de la següent prova.

Les fotografies de Torre d’en Galmés: la belle époque (15 min)

Els fillets entraran a la misteriosa caseta dels arqueòlegs, on trobaran multitud de 
fotografies antigues del jaciment. A partir de l’observació detinguda d’aquestes 
fotografies i dels personatges que hi apareixen, amb l’ajuda d’un arqueòleg, els 
participants deduiran l’època en què van ser realitzades i quin valor tenen per a 
l’arqueologia menorquina. L’objectiu d’aquesta prova serà disfressar-se amb 
indumentària dels segles XIX–principis del XX i fer una fotografia emulant a les 
observades a la caseta. Un cop hagin realitzat la fotografia, l’hauran de transferir a 
l’ordinador de l’arqueòleg de la caseta a canvi de la pista a la següent. 



Rosselló Bordoy: el misteri de les taules (15 min)

Els anys setanta, durant l’excavació del recinte de taula de Torre d’en Galmés, un equip d’ar-
queòlegs va trobar la famosa figureta d’Imhotep. Aquesta troballa ha estat molt important 
per als arqueòlegs per reflexionar sobre com podria ser el món de les creences i les pràcti-
ques religioses que es duien a terme als recintes de taula.

Els participants entraran al recinte de taula, trobaran la figureta d’Imhotep, amb un 
sacerdot talaiòtic, realitzaran un petit ritual on tastaran diverses begudes que hauran 
d’endevinar què són. Un cop acabat el ritual el sacerdot talaiòtic els donarà la pista a la 
següent prova.

Émile Cartailhac: “Savait les merveilles de Altamira...” (15 min)

Al conjunt Cartailhac els fillets coneixeran la figura d’Émile Cartailhac i les seves 
impressions vers Torre d’en Galmés. Cartailhac servirà per dur a terme un petit joc de 
comunicació grupal que consisteix que els participants, formant una cadena de transmissió, 
han de transferir de boca a orella un missatge misteriós que ha d’arribar intacte al final de 
la cadena.



Teixir la cultura talaiòtica (15 min)

L’equip d’arqueòlegs d’Amics del Museu de Menorca any rere any du a terme 
excavacions arqueològiques a Torre d’en Galmés. Una d’aquestes intervencions 
arqueològiques ha estat al cercle 7, una casa talaiòtica de l’edat de ferro.

Una de les troballes d’aquesta excavació és la d’un gran nombre de pesos d’un teler 
vertical. L’objectiu d’aquesta prova és, amb l’ajuda d’un mapa de la casa, recuperar tots els 
pesos de teler i muntar un teler vertical de pesos prehistòric. Així, els fillets entendran 
com pensam els arqueòlegs que era una casa talaiòtica i alhora com funciona un teler 
manual per teixir.

Conclusió (5 min)

El grup que disposi de més punts per globus 
haurà guanyat la gimcana



4 Objectius
Generals
Entretenir i divertir al màxim els participants.

Fomentar l’activitat física, intel·lectual, artística i comunicativa en la na-
turalesa.

Saber treballar en equip, condició necessària per dur a terme 
qualsevol feina científica.  

Apropar els alumnes a un jaciment arqueològic i a la seva 
història, entendre els factors humans i naturals que 
donen forma al paisatge d’un jaciment.

Donar a conèixer la feina d’arqueòlegs, restauradors i in-
vestigadors. Entendre els mètodes més habituals de recerca 
científica.  

Transmetre nocions bàsiques sobre la cultura talaiò-tica: ar-
quitectura, economia, pràctiques religioses, cultura material 
i sistemes de vida familiars i col·lectius d’una societat 
prehistòrica. 

Donar peu a l’interès en la recerca històrica i la inquietud 
cultural així com aprendre a valorar i diferenciar entre el co-
neixement científic i tot aquell que no ho és.



específics
Conèixer l’existència dels autors clàssics, contemporanis als talaiòtics, i quina perspectiva po-
dien tenir dels talaiòtics.

Valorar la cultura popular pròpia, en aquest cas la visió i imaginari que ens ofereixen del 
passat prehistòric de l’illa les llegendes i històries compilades per la figura de Francesc 
d’Albranca.

Aprendre sobre els primers viatgers, erudits i intel·lectuals que visiten l’illa entre els 
segles XIX i XX. Adonar-se de la impressió que varen causar les runes en pedra de Menorca i 
observar els dibuixos i fotografies que hi ha d’aquell temps. També la indumentària dels 
segles XIX i XX.

Entendre el naixement de l’arqueologia com a disciplina científica. 

Valorar les primeres excavacions arqueològiques i la importància de la troballa d’objectes 
que avui dia es troben als museus. 

Plantejar dubtes i reflexionar sobre els costums i maneres de fer de les societats passades.

Diferenciar els mètodes de les excavacions modernes i més actuals de les més antigues i 
valorar-los. Saber de l’existència i actualitat d’excavacions modernes a Menorca.

Conèixer la feina dels equips d’investigació actuals i les principals línies 
d’investigació que hi ha.

Tocar, observar i analitzar objectes i materials que trobam i documentam 
habitualment els arqueòlegs. Tot plegat empeny els al·lots a conèixer més sobre 
altres matèries –geologia, biologia, antropologia...– i analitzar la seva presència 
en el paisatge i la naturalesa de Menorca. El mateix pot succeir amb tècniques, 
eines i maneres de fer que encara són presents a la nostra societat.






