
TALLERS DE NADAL 2011-2012 

Dies 
Desembre: 27, 28 i 29 
Gener: 3, 4 i 5. 

 

Horari 
Matí:  11-12’30h. (grup 4 a 7 anys) 

Tarda: 16-17’30h. (grup 8 a 12 anys) 

(Excepte dia 5, només horari de matí i d’11-13h i un monitor per a cada grup d’edat) 

 

 

Tallers 
 

Dia 27: PREHISTÒRIA “Artistes prehistòrics”  
Si vols reviure la prehistòria et proposem un taller per entendre com vivien els nostres 
avantpassats, en el que coneixeras les activitats que s’hi feien per sobreviure i podras 
experimentar-ne alguna. Podras posar a la pràctica la teva part més creativa amb la pintura 
rupestre o el taller de ceràmica neolítica, en funció de l’edat que tinguis.  

• Matí (4-7 anys): 
De les 11 h a les 12.30 h 

• Tarda (8-12 anys):  
De les 16 h fins les 17.30 h 

 

Dia 28: EGIPTE “Els rituals de la mort a Egipte” 
A l’Antic Egipte la mort hi era molt present. Els egipcis i creien fermament en la vida després 
de la mort i la necessitat de conservar el cos del difunt perquè visquès en el més enllà. Per 
entendre com ho feien farem una momificació en directe i aprofundirem en la cultura 
egipcia tot fent, amb els més petits, un amulet escarabeu i, amb els més grans, un taller 
d’escriptura jeroglífica. 

• Matí (4-7 anys): 
De les 11 h a les 12.30 h 

• Tarda (8-12 anys): 
De les 16 h fins les 17.30 h 

 

Dia 29: MITOLOGIA “Contemites”  
Farem una inversió 
Fa molt i molt de temps, en un món governat pels déus de l’Olimp…una poma daurada va 

marcar el destí d’una gran ciutat… un heroi valent va vèncer a la temuda Medusa…, les flors i 

els camps van deixar de florir … vols saber com continuen aquestes històries?  

Vine al contamites del MAC i que els déus t’hi acompanyin! 

 

• Matí (4-7 anys): 
De les 11 h a les 12.30 h 

• Tarda (8-12 anys) 
De les 16 h fins les 17.30 h 

 
- 11-11’45h.: visita dinamitzada (mites amb atrezzo i mímica) a la Sala d’Empúries 

(Asclepi i Mirall de Paris). 

- 11’45-12’30h.: visita dinamitzada (mites amb atrezzo i mímica) a la Sala de Roma 

(Medusa i Sarcòfag de Prosèrpina). 



   

- 16-16’45h.: “Concurs d’atributs” dels déus a l’aula didàctica. 

- 16’45-17’30h.: visita dinamitzada (mites amb atrezzo) a les sales d’Empúries (Asclepi i 

Mirall de Paris) i de Roma (Medusa i Sarcòfag de Prosèrpina). 

 

Dia 3: ROMA Juguem amb els romans o Anem a jugar? 
Jocs i joguines són les protagonistes de les festes de Nadal, al Museu també en tenim! Vols 

venir a jugar com els nens i les nenes de l’Antiga Roma? 

 

• Matí (4-7 anys) 
- 11-11’45h.: visita pel museu de les peces relacionades amb els jocs i jocs de petit 

format a l’aula didàctica. 
- 11’45-12’30h.: jocs de gran format (porxo del museu). 

 

• Tarda (8-12 anys) 
- 16-16’45h.: visita pel museu de les peces relacionades amb els jocs i jocs de petit 

format a la sala de ciutat romana  

- 16’45-17’30h.: jocs de gran format (porxo del museu). 

 

• Matí (4-7 anys): 
De les 11 h a les 12.30 h 

• Tarda (8-12 anys) 
De les 16 h fins les 17.30 h 

 

Dia 4: ROMA “Tessel·la a tessel·la”  O … 
El Museu està ple de mosaics, ens ajudes a trobar-los? 

Després coneixerem les feines del lapidarius, el pictor imaginarius, el musivarius i tots els que 

participaven d’aquesta gran construcció, i tessel·la a tessel·la podràs construir el teu propi 

mosaic! 

 

• Matí (4-7 anys): 
De les 11 h a les 12.30 h 

• Tarda (8-12 anys) 
De les 16 h fins les 17.30 h 

 

• Matí (4-7 anys) 
- 11-11’45h.: visita dinamitzada a la Sala de Roma (èmfasi als mosaics).  
- 11’45-12’30h.: realització d’un petit mosaic de tessel·les. 
 

• Tarda (8-12 anys) 
- 16-16’45h.: visita dinamitzada a la Sala de Roma (èmfasi als mosaics).   
- 16’45-17’30h.: realització d’un petit mosaic de tessel·les. 

 

Dia 5: ARQUEOLOGIA “A la recerca dels tresors perduts. L’aventura continua” 
A les pel·lícules els arqueòlegs vieuen grans aventures  a la recerca dels tressors perduts, 
però què hi ha de cert en tot això? És realment així la feina dels arqueòlegs? Si veniu al MAC  
Podreu respondre vosaltres mateixos aquestes preguntes 
 
 
 
 



• Matí (grup de 4-7 anys i grup de 8-12 anys) 
- 11-12h.: maleta de l’arqueòleg amb peces, joc d’identificació peça època previ a les 

sales del museu 
- 12-13h.: excavació del “sorral” (porxo) i el·laboració de la fitxa arqueològica de cada 

peça. 
- Si hi ha temps, recorregut breu pels laboratoris del museu  
 

*En tots els tallers si hi ha racons amb els playmobil, el farem servir per 
intoduir l’època i després ho connectarem amb alguna peça del museu. 
 

 

 


