Grècia i Roma a Catalunya
MAC Barcelona

Nom del museu / centre on es desenvolupa l’activitat
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona
Nivell o nivells als quals s’adreça l’activitat
Educació primària, cicles mitjà i superior
Educació secundària
Batxillerat
Tipologia de l’activitat
Visites guiades
Títol / nom de l’activitat
Grècia i Roma a Catalunya
Descripció
La petjada de les cultures grega i romana a les nostres terres i l’herència cultural
és encara molt visible avui dia. Amb aquesta visita es consolidaran algunes idees
bàsiques de la cultura grecoromana i centrarem la nostra mirada en el jaciment
d’Empúries.
Els grecs i els romans eren com queden retratats a les pel·lícules? Com han influït en
l’esdevenir de la nostra història? Us proposem una vista per conèixer una mica més
aquestes dues interessants cultures, i ens centrarem en la seva presència a les nostres
terres.
La visita se situa en un dels jaciments més importants de Catalunya: Empúries, el qual,
amb les successives ciutats grega i romana, va ser la porta d’entrada de les cultures
clàssiques a la península Ibèrica. Els objectes que veurem ens transportaran a la vida
quotidiana de fa 2.000 anys!
Idiomes
- Català
- Castellà
Material
 Guió del professor/a (pàgina web)
Recursos
Bibliografia recomanada per saber-ne més que trobareu a la Biblioteca del Museu
d’Arqueologia de Catalunya – Barcelona (consultar horaris):
RODÀ, I. [et al.] (coord.) El Teatro romano: la puesta en escena. Zaragoza: Ayuntamiento de
Zaragoza; Barcelona : Fundació "la Caixa", DL 2003.
ISBN 8476648103
TOP: (064) TEA

Roma a Catalunya. Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut Català d'Estudis Mediterranis,
1992.
ISBN 8477394555
TOP: (064) ROM
Roma SPQR: Senatus populus que romanus. Madrid: Fundación Canal, 2007.
ISBN 9788480036269
TOP: (064) ROM
Scripta manent: la memòria escrita dels romans. Barcelona: Museu d'Arqueologia de Catalunya,
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura [etc.], DL 2002.
ISBN 8439358318
TOP: (064) SCR
Els Grecs a Ibèria: seguint les passes d'Heràcles. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura.
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Subdirección General de Promoción de
las Bellas Artes; Barcelona: Museu d'Arqueologia de Catalunya, 2000.
ISBN 843935150X
TOP: (064) GRE
Reflejos de Apolo: deporte y arqueología en el Mediterráneo antiguo: Torreón de Lozoya. Salas
del Palacio, del 18 de abril al 22 de junio de 2008. Madrid: Ministerio de Cultura, Secretaría
General Técnica, D.L. 2008.
ISBN 9788496145962
TOP: (064) REF

Dades de concertació i venda
Telèfon de concertació de visites: 93 423 21 49 / 93 424 65 77
Web de contacte: www.mac.cat / infomac@gencat.cat
Preus: 2.70 € per alumne/a (grups de 20 alumnes o més). 54 € (grups de 20 alumnes o
menys)
Durada: 1.30 h
Altres activitats relacionades
Visites a altres jaciments o museus:
- Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries

