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El curs 2019-2020 al Museu d’Arqueologia de Catalunya a
Barcelona estrenem nous espais educatius pensats per acollir
activitats experimentals, de recerca, d’intercanvi i d’interpretació
arqueològica agrupats sota el nom de l’Arqueolab. Començarem
per l’Arqueolab exterior, millorant les activitats relacionades amb
els tallers que treballen l’excavació arqueològica. L’Arqueolab a les
exposicions es veurà també millorat amb nous recursos i materials
arqueològics. El tercer element seran les Maletes Arqueolab,
per apropar-nos als centres educatius mitjançant un conjunt de
materials didàctics, oberts a tothom, que contindran reproduccions
de qualitat i altres elements didàctics que permetran fer activitats a
les escoles i equipaments socioculturals.
A partir del febrer destaquem la planificació de tres activitats
centrades en la nova exposició temporal Art primer. Artistes de
la prehistòria. El taller Animalades. Dibuix a la prehistòria es basa
en competències artístiques i culturals, i està orientat a educació
infantil. El taller el Primer art, se centra en competències reflexives
(pensar i comunicar) i en activitats experimentals, i està orientat
al cicle superior d’educació primària, ESO i batxillerat. També es
podrà gaudir d’una visita dinamitzada a l’exposició per descobrir el
pensament creatiu per part de les societats prehistòriques.
Mantenim el nostre compromís amb els centres amb dificultats
especials mitjançant el programa de gratuïtats Argonautes, amb el
suport de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i de les gratuïtats
que s’ofereixen a través del Consell d’Innovació Pedagògica.
El MAC convida els docents i els centres educatius a consultar
l’oferta educativa i les NOVETATS en línia a través del web
www.macbarcelona.cat i a fer ús dels seus espais patrimonials.

Centres educatius
VISITES AMB EDUCADOR
Primària, ESO i batxillerat

Els tresors del MAC
Un recorregut des dels primers representants del gènere Homo fins a
l’inici de l’època medieval a través de peces arqueològiques úniques i de
gran rellevància.
64 € / 1.30 h

Visita guiada / ESO, BTX

Art primer. Artistes de la prehistòria
L’art a la prehistòria és una de les característiques que singularitzen la
nostra espècie i que permet representar el pensament simbòlic. A la visita
dinamitzada s’utilitzaran rèpliques d’objectes que reforçaran el discurs de
l’educador.
49 € / 1 h

Visita guiada a l’exposició temporal / EP: CS, ESO, BTX

ACTIVITATS EXPERIÈNCIA
Infantil, primària, ESO i batxillerat

Com vivien els nostres avantpassats?
Experimentarem algunes de les activitats que es feien al paleolític i com
es van produir els canvis cap al neolític. Observarem i coneixerem la prehistòria a través del foc i les pintures rupestres.
Visita dinamitzada / EP

89 € / 1.30 h

La transformació de les societats caçadores.
La revolució neolítica
Veurem com es vivia d’una manera nòmada al paleolític i com això va anar
canviant. Fruit d’una bonança climàtica es produeix l’aparició de l’agricultura i la domesticació d’animals. Experimentarem amb la ceràmica.
Visita dinamitzada / ESO

102 € / 2 h

Com vam començar. Un viatge per la prehistòria
Descobrirem experimentalment algunes de les activitats que es feien a la
prehistòria: la cacera, la fabricació d’eines, les pintures... La visita treballa
tant el paleolític com el neolític.
Visita dinamitzada / EP: CM/CS, ESO

80 € / 1.30 h

Déus, herois i mites
Taller per introduir els mites de les cultures grega i romana, considerades
el fonament de la nostra cultura actual. Conèixer els personatges i les
seves històries, veure què s’hi amaga, entendre d’on sorgeixen... un viatge
al món de les creences.
Visita dinamitzada / ESO

93 € / 2 h

La petjada de les cultures grega i romana a les nostres terres i la seva
herència són encara molt visibles avui dia. Centrarem la nostra mirada en el
jaciment d’Empúries per veure’n els trets principals.
80 € / 1.30 h

Amb aquesta activitat descobrirem el pensament creatiu de les societats
prehistòriques. Està centrada en la interpretació de conjunts pictòrics
mitjançant tècniques de visual thinking, i activitats experimentals.

Visita a través del món de les creences, des de les manifestacions d’art
rupestre o les venus paleolítiques fins a la mitologia grecoromana, sense
oblidar Orient.
80 € / 1.30 h

Us introduirem en els diferents rituals funeraris egipcis, basats en les seves
creences, i en el món de l’escriptura jeroglífica. Tot d’una manera molt
pràctica.

El tres en ratlla, els daus, les bales... Aquests jocs, com molts d’altres, no
són invencions noves, ja fa molts anys que els nens i les nenes hi juguen.
Amb aquest taller farem un viatge al passat i jugarem com feien els romans.
Visita taller / EP: CI/CM

80 € / 1.30 h

_______
NOVETAT
_______

Un taller pràctic per estudiar llatí. Ho farem amb els millors mestres, les
diferents i variades inscripcions originals trobades pels arqueòlegs a la
Barcino romana, entre altres indrets.

Aquest taller proposa una aproximació a la realitat del món romà a través
dels seus mosaics i el que s’hi representava. Per aconseguir-ho es visitaran els diferents mosaics originals exposats al Museu, que serviran de
base perquè cadascun dels alumnes faci el seu propi mosaic romà.
89 € / 1.30 h

Arqueologia i passat: vine a excavar al MAC

El mamut Arqui convidarà els infants a visitar el Museu perquè els vol
explicar quins animals vivien a la prehistòria i vol que els coneguin a partir
de les representacions pictòriques que van fer els homes i dones a la
prehistòria.

Aproparem el coneixement arqueològic i la seva metodologia de treball
en una combinació de visita a les zones de treball reals dels professionals de l’arqueologia per fer la nostra pròpia excavació.
Visita taller / EP: CS, ESO, BTX

97 € / 2 h

69 € / 1 h

Vine a excavar al MAC!

Contes de la prehistòria
A través d’un conte es visitaran dues sales de prehistòria per fer descobrir als infants com es visita en la prehistòria. Acabarem creant un conte
propi on podran decidir quins personatges hi apareixen i on se situen tot
decorant un mural amb pintures rupestres.
Visita taller / EI

93 € / 2 h

Domus: tessel·les i mosaics

Visita taller / EP

Animalades. Dibuix a la prehistòria

Visita taller / EI, EP: CI

84 € / 1.30 h

Algunes pedres parlen llatí

Visita taller / ESO: 2C, BTX

Els jocs romans

97 € / 2 h

Mòmies i secrets a l’antic Egipte

Visita taller / EP: CM/CS, ESO: 1C

Una passejada divina

Visita dinamitzada / ESO, BTX

El primer art

Visita taller / EP: CS, ESO, BTX

Grècia i Roma a Catalunya

Visita dinamitzada / EP: CS, ESO, BTX

_______
NOVETAT
_______

69 € / 1 h

Aproparem el coneixement arqueològic i la seva metodologia de treball
en una combinació de visita a les zones de treball reals dels professionals de l’arqueologia per fer la nostra pròpia excavació.
Visita taller / EP: CI/CM

84 € / 1.30 h

Famílies

TALLERS DESCOBERTA
ESO i batxillerat

ACTIVITATS

Paisatges antics: anàlisi de pol·len
Compararem pol·lens actuals i fòssils per reconèixer paisatges antics.
Utilitzarem la metodologia d’anàlisis amb lupa binocular i preparacions biològiques de pol·lens, fent servir tècniques bàsiques per a
la determinació d’espècies. Introduirem el mètode científic aplicat a
l’arqueologia.
Hi col.labora: IPHES.
Materials: lupes binoculars, tauletes digitals i mostres de pol·lens
Visita taller / ESO, BTX

102 € / 2 h

Ossos CSI: paleoantropologia forense
Oferim una activitat manipulativa equivalent a l’estudi d’interpretació
del registre antropològic que apareix en una excavació arqueològica.
La investigació que es proposa està basada en dades reals del
jaciment arqueològic de “La senyora de les muntanyes” de Coll de
Nargó, amb l’objectiu d’identificar trets com l’edat, el sexe, etc. a partir
de les característiques físiques d’esquelets i restes òssies.
Materials: lupes binoculars i tauletes digitals
Visita taller / ESO, BTX

102 € / 2 h

Famílies amb nens i nenes
de 6 a 12 anys

Explorem la prehistòria. Converteix-te en un autèntic
professional de l’arqueologia!
Esteu davant d’una àrea d’excavació i alguns centímetres de terra us
separen d’importants troballes arqueològiques. Sou els nous arqueòlegs
i arqueòlogues a prova i durant les properes hores només treballareu
al nostre jaciment. Recordeu d’anar ben equipats i d’utilitzar les eines
d’excavació adequades en cada cas. Haureu de localitzar les restes amagades i determinar les cronologies bàsiques de la Prehistòria. No patiu,
disposareu de l’ajut del cap de l’excavació. Cada família s’emportarà la
fitxa dels objectes trobats puntuada i validada pel cap de l’excavació com
a justificació de l’experiència.
Taller

6 €* / 1.30 h

L’assassinat d’Ataülf... Ajuda’ns a resoldre aquest
enigma i a coronar un nou rei
Viatgem en el temps, som a Barcelona, corre l’any 415 dC, és una època
amb molt d’enrenou i amb la necessitat d’un nou rei... Ens ajudeu? Vine
amb la teva família i ajuda’ns atrobar els elements per preparar la coronació del futur rei Ataülf! A menys que no hi hagi algú que s’hi oposi...
Joc

6 €* / 1.30 h

La festa de Dionís! Gaudeix d’un autèntic banquet
grec!
A la cultura grega eren amants dels bons àpats i la festa, i amb aquesta
activitat us convidem a conèixer-ho de primera mà a través de la representació del simposi al més pur estil de la Grècia Clàssica. Vine al Museu
d’Arqueologia de Catalunya i converteix-te en un dels protagonistes dels
nostres banquets!
Joc

Teideprojectes: combina treball a l’aula i al Museu
Quatre projectes desenvolupats per l’editorial Teide en què el MAC
participa activament acollint part de les fases de treball. Els projectes
actualment en marxa són: Mare Nostrum, Grècia i les estrelles,
Hominització i humanització i La prehistòria. Un viatge al Passat.
Més informació: http://www.teideprojectes.com/
Visita taller / EP, ESO

Concertar la visita

6 €* / 1.30 h

Màgia i misteri a l’antic Egipte
Sabies que a la cultura egípcia creien en la màgia? Però... ep!, que no estem parlant d’una màgia de varetes i conills que surten de barrets. Aquesta
màgia la trobem en les escriptures sagrades egípcies, els famosos jeroglífics, però també en les representacions plenes de colors que trobem
en les tombes i en tots els seus elements rituals. Aquestes fórmules activaven amulets, permetien passar les proves per arribar al Més Enllà i, fins i tot,
tornar la vida a les mòmies!
Taller

6 €*/ 1.30 h

Adults

La recerca del tresor amagat
Viatja amb nosaltres per la història i ajuda’ns a descobrir una peça ben
original!
Sabies que a la nostra col·lecció s’amaga un niu de vespa? No t’espantis!
És inofensiu. Descobrir-lo, però, no és fàcil! Hauràs d’acompanyar-nos en
un apassionant viatge pel nostre passat i descobrir l’enigma que s’amaga
darrere de deu peces del nostre museu. Ens hi acompanyes?
Joc

Activitat gratuïta amb l’entrada al Museu / 1.30 h

* Menors de 8 anys gratuïta. Mínim 20 persones. És imprescindible fer la
reserva prèvia.

ACTIVITATS EXPERIÈNCIA
Ossos CSI: paleoantropologia forense
Vols conèixer la feina que fa un antropòleg al laboratori? T’imagines
com són les restes esquelètiques humanes? T’agradaria saber quina
informació aporten en una recerca o investigació científica? Doncs vine al
laboratori de paleopatologia. En aquest taller coneixeràs les tasques que
desenvolupa l’antropòleg físic amb la troballa de restes antropològiques,
podràs manipular material per tal d’ampliar els coneixements d’osteologia
humana i descobrirem la metodologia usada en la determinació dels
diagnòstics d’edat, sexe i patologia.
Gratuïta el 12 d’octubre i el 9 de novembre / 1.30 h

Visita taller

Rituals de mort i pràctiques funeràries
Els rituals que han acompanyat la mort han estat, amb molta diferència,
un dels trets que millor han definit la idiosincràsia de cada cultura i, en
conseqüència, els que més interès i intrigues han suscitat a l’hora de
relacionar-los amb els múltiples tipus d’enterraments documentats pels
arqueòlegs.
Activitat gratuïta el 25 d’ocubre / 2 h

Visita guiada

Exposició temporal
L’art a la prehistòria és una de les característiques que singularitzen la
nostra espècie i que permet representar el pensament simbòlic. A la visita
dinamitzada s’utilitzaran rèpliques d’objectes que reforçaran el discurs de
l’educador.
Es recomana fer la reserva prèvia.
Visita guiada

66 € / Diumenge: activitat gratuïta amb l’entrada** / 1 h

Montjuïc insòlit
Recorregut urbà pels usos, urbanisme i història de Montjuïc, des de la
matèria primera que se n’extreia fins a les profundes remodelacions del
1929 i els Jocs Olímpics.
Visita guiada

102 € / Entrada al Museu inclosa** / 1 h

*Aforament limitat
**Mínim 20 persones. És imprescindible fer la reserva prèvia.
Més informació: consulteu el web

Centres educatius
TIPUS

NOM DE L’ACTIVITAT

ÈPOQUES

COMPETÈNCIA

NIVELL EDUCATIU
EI
EP
CI CM CS

VISITES AMB EDUCADOR
Visita guiada

Els tresors del MAC

Visita guiada
Art primer. Artistes de la prehistòria
TALLERS EXPERIÈNCIA
Visita dinamitzada

Com vivien els nostres avantpassats?

Visita dinamitzada

La transformació de les societats caçadores

Visita dinamitzada

Com vam començar. Un viatge per la prehistòria

Visita dinamitzada
Visita dinamitzada

Déus, herois i mites
Grècia i Roma a Catalunya

Visita dinamitzada

Una passejada divina

Visita taller

Els jocs romans

Visita taller

NOVETAT Animalades. Dibuix a la prehistòria

Visita taller

Contes de la prehistòria

Visita taller

NOVETAT El primer art

Visita taller

Mòmies i secrets a l’antic Egipte

Visita taller

Algunes pedres parlen llatí

Visita taller

Domus: tessel·les i mosaics

Visita taller

Arqueologia i passat: vine a excavar al MAC

Visita taller

Vine a excavar al MAC!

PREU*
ESO
BTX
1C 2C

€

Totes

Educació artística
Història

64

1.30 h

Totes

Coneixement del medi social, natural i cultural

49

1h

89

1.30 h

102

2h

80

1.30 h

93
80

2h
1.30 h

80

1.30 h

80

1.30 h

69

1h

69

1h

97

2h

84

1.30 h

Artística i cultural
Coneixement del medi social, natural i cultural
Tecnologia
Prehistòria
Coneixement del medi social, natural i cultural
Artística i cultural
Prehistòria
Coneixement del medi social, natural i cultural
Grècia i Roma Història
Grècia i Roma Coneixement del medi social, natural i cultural
Coneixement del medi social, natural i cultural
Totes
Història
Educació física
Roma
Coneixement del medi social, natural i cultural
Educació en valors
Coneixement del medi social, natural i cultural
Prehistòria
Artística i cultural
Matemàtiques
Prehistòria
Pensar i comunicar
Coneixement del medi social, natural i cultural
Prehistòria
Pensar i comunicar
Artística i cultural
Egipte
Coneixement del medi social, natural i cultural
Història
Roma
Llatí
Educació artística
Roma
Coneixement del medi social, natural i cultural
Coneixement del medi social, natural i cultural
Totes
Història
Coneixement del medi social, natural i cultural
Totes
Història
Prehistòria

TALLERS DESCOBERTA
Visita taller
Paisatges antics: anàlisi de pol·lens
Visita taller
Ossos CSI: paleoantropologia forense
ALTRES
Visita taller
Teideprojectes: combina treball a l’aula i al Museu

DURADA

Totes
Totes

Aplicació del mètode científic
Indagació i experimentació

Totes

Indagació i experimentació

93

2h

89

1.30 h

97

2h

84

1.30 h

102
102

2h
2h

-

-

*Els preus són per grups formats per un màxim de 30 persones.

Famílies
TIPUS
NOM
ACTIVITATS PER A FAMÍLIES AMB NENS I NENES DE 6 A 12 ANYS
Taller
Explorem la prehistòria. Converteix-te en un autèntic professional de l’arqueologia!!
Joc
L’assassinat d’Ataülf... Ajuda’ns a resoldre aquest enigma i a coronar un nou rei
Joc
La festa de Dionís! Gaudeix d’un autèntic banquet grec!
Visita taller
La recerca del tresor amagat

PREU PER PERSONA

DURADA

6
6
6
Activitat lliure amb l’entrada al Museu

1.30 h
1.30 h
1.30 h
-

PREU PER GRUP

DURADA

Activitat gratuïta el 12.10 i el 9.11
Activitat gratuïta el 25.10
Diumenge: activitat gratuïta amb l’entrada
102

1.30 h
2h
1h
2h

Adults
TIPUS
NOM
ACTIVITATS EXPERIÈNCIA
Visita taller
Ossos CSI: paleoantropologia forense
Visita guiada
Rituals de mort i pràctiques funeràries
Visita guiada
Art primer. Artistes de la prehistòria
Visita guiada
Montjuïc misteriós

mac Educació
Barcelona

HORARI
De dimarts a dissabte
De 9.30 a 19 h
Diumenges i festius
De 10 a 14.30 h

INFORMACIÓ I RESERVES
Dies de tancament
Els dilluns, el 25 i 26 de
desembre, i l’1 de gener

Passeig de Santa Madrona, 39-41
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
macvisites.acdpc@gencat.cat
Tel. 934 232 149

macarqueologia

