
 

 

FIRA DE DIDÀCTICA DE LA  

PREHISTÒRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoltats pel caliu dels   

paisatges de la Noguera  

i acompanyats de 

l'estàtua- menhir més 

alta trobada mai a 

Europa (set metres),  us 

proposem descobrir 

Prehistoscopi- fira de 

didàctica de la 

Prehistòria. Una cita 

que tindrà lloc  dissabte 

11 de juny de 2022 a 

l’equipamentSeró 

Espai Transmissor.  

 

Aquesta fira vol ser un 

aparador de les 

activitats didàctiques 

que es fan al país al 

voltant de la prehistòria. 

Un esdeveniment  dirigit 

a professionals de la 

comunitat educativa, i a 

les famílies en general, 

en què museus de la 

prehistòria, parcs 

arqueològics, empreses 

i entitats de serveis 

didàctics us 

presentaran els seus 

tallers, propostes i 

principals novetats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jornada es dividirà 

en dues sessions: al 

matí, oberta a famílies i 

escoles, es proposa una 

fira pròpiament dita on 

poder participar en 

activitats i tallers que 

oferiran una quinzena 

d’expositors procedents 

de tot el país. Entre 

elles també una visita al 

conjunt de Seró, 

organitzada pels  

alumnes de l’escola 

d’Artesa de Segre.  

 

A la tarda, amb un 

esperit més tècnic, la 

fira esdevindrà un espai 

de reflexió. Un marc on 

els professionals de la 

didàctica podran 

compartir experiències i 

valorar reptes de 

present i de futur.  

 

La fira serà també una 

festa, amb gegants i 

diverses colles 

d’animació que 

asseguraran en tot 

moment diversió. 

 

 

 



 

 

EL CONJUNT MEGALÍTIC  

DE SERÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seró Espai 

Transmissor és un 

indret únic al país. 

Situat al veïnatge de 

Seró, avui al municipi 

d’Artesa de Segre 

(Noguera), allí es 

conserven les restes 

d’un extraordinari 

conjunt megalític del 

qual destaquen tres 

estàtues- menhir 

esculpides fa 5000 anys  

https://www.seroespaitr

ansmissor.cat/ 

 

Una d’aquestes està 

considerada l’estàtua-  

menhir més alta mai 

trobada a Europa (7 

metres) fins ara.  Us 

imagineu el que deuria 

ser un monument així 

d’alt, i decorat tan 

espectacularment?  

I la importància que 

deuria tenir entre els 

pobladors de la zona 

del mig Segre?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’equipament també és 

singular. L’edifici que 

avui acull el conjunt  

megalític va guanyar el 

premi FAD 

d’arquitectura l’any 

2013, i va ser una de 

els tres obres escollides 

per representar a 

Catalunya a la Biennal 

d’Arquitectura de 

Venècia de 2014.  

 

L’edifici és propietat de 

l’Ajuntament d’Artesa de 

Segre, que el gestiona. 

El Museu de la Noguera 

és la institució 

museística que vetlla 

per la bona preservació 

del conjunt. 
 
 

 

Fotografies: Xavier Bermúdez i 

Raquel Trepat. 

Logotip i dibuix: Ramon Mayals 

 

Prehistoscopi és una iniciativa 

conjunta del Camp d’Aprenentatge 

de la Noguera, el Museu de Suport 

Territorial de la Noguera i 

l’Ajuntament d’Artesa de Segre. 
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