DESCOBREIX EL PASSAT COM UN ARQUEÒLEG

VISITA - TALLER SOBRE L’ARQUEOLOGIA
CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA
2H DURADA

Moltes són les pel·lícules i sèries sobre arqueòlegs. Els seus personatges viuen grans aventures
a la recerca de tresors. Però, que hi ha de cert en tot això? És així, realment la feina de
l’arqueòleg? L’activitat que us proposem vol apropar-vos una mica més al món de
l’arqueologia i la seva metodologia de treball.
Aquesta activitat és una combinació de visita i taller que ens permetrà respondre a aquestes
preguntes i conèixer les tasques dels arqueòlegs des del treball de camp fins a la feina de
laboratoris, la difusió... Una manera didàctica, divertida i participativa d’introduir-los en el món
de l’arqueologia, reforçant la idea de la importància i necessitat de conservar el nostre
patrimoni.

Que volem?
Apropar a l’alumnat al coneixement de l’arqueologia a partir de la visita del museu per dintre i
d’una excavació simulada. Que siguin ells els que vagin construint aquest coneixement a partir
de les seves reflexions i de la pràctica, amb l’ajuda i les aportacions del grup; que desenvolupin
la capacitat imaginativa i artística i que aprenguin a valorar i respectar el patrimoni pel seu
valor cultural i com a font de coneixement.

Per què?


Conèixer la feina dels arqueòlegs des del camp fins a la difusió



Aprendre la importància del mètode en el treball de camp com a eina per obtenir
informació de les societats passades



Saber quina informació i com la podem extreure de les restes que es troben al camp

Que ens cal saber per poder fer l’activitat?


Tenir nocions sobre què és la història



Conèixer l’existència de diversos tipus de fonts d’informació

Què aprendrem?


Quina és la feina que desenvolupen els arqueòlegs? Des del treball de camp fins a la
difusió passant per la feina de laboratori



Conèixer el mètode de treball que s’empra al camp i com es construeix el coneixement



Quina informació podem extreure de cada tipus de resta? Com es treballen per poder
obtenir informació?



Entendre la importància d’aplicar un mètode científic de treball com a mitjà per
obtenir informació que ens permeti descobrir com es vivia en el passat

Com ho farem?
L’arqueologia és un treball de mètode. Per poder apropar-nos al seu coneixement, el primer
que hem de fer és saber quins són els passos a seguir en el treball de camp. Un cop hem
realitzat aquest primer treball, anirem a fer una visita a alguns departaments i laboratoris del
museu, que ens permetran aprendre quina és la feina que es desenvolupa amb les peces un
cop excavades.
Tots aquests coneixements els posarem en pràctica a l’aula taller.

No ens oblidem de l’avaluació, un cop acabem hem de saber....


Com s’aplica el mètode científic en el treball arqueològic de camp, i desprès en els
laboratoris, departaments, museus...



Saber com podem extreure informació del patrimoni arqueològic a fi d’obtenir
coneixements sobre com eren, com vivien, com es relacionaven... les societats
passades



Responsabilitat i respecte vers els companys, l’educador i el material emprat en el
desenvolupament de l’activitat.

