
 

Decorem amb tessel·les: taller de mosaic 
MAC Barcelona 
 

 
 
 
Nom del museu / centre on es desenvolupa l’activita t 
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona 
 
Nivell o nivells als quals  s’adreça l’activitat 
Infantil 
Educació primària,  
 
 
Tipologia d’activitat 
Visita - taller 
 
Títol / nom de l’activitat 
Decorem amb tessel·les: taller de mosaic 
 
Descripció 
 
En aquest activitat coneixerem el món dels mosaics i ens acostarem als gustos dels 
romans alhora de decorar les cases, com les guarnie n i les feien més confortables. 
Sabem que  pintaven les parets i decoraven els terr es amb paviments de mosaics. 
  
Sabeu què són els mosaics? I com es feien? N’hi havia de diferents tipus, amb temàtiques 
molt diverses que ens aporten molta informació sobre aquesta cultura tan pròxima a 
nosaltres. Us proposem apropar-nos  una mica més a la realitat dels romans per mitjà  
dels seus mosaics i el que  hi representaven. Per aconseguir-ho, analitzarem els diferents 
mosaics originals exposats al  Museu, n’explicarem els  motius decoratius i les tècniques i 
després ens posarem a practicar nosaltres i a fer  el nostre  mosaic romà. 
 
Idiomes 
- Català 
- Castellà 
 
Material 
 

� S’utilitza un material didàctic específic per a l’activitat 
� Rèpliques d’objectes per tocar-los i manipular-los (mosaic, tessel·les de colors...) 
� Material fungible per dur a terme l’activitat 
� Guió del professor/a  

 
Recursos 
 
Bibliografia recomanada per saber-ne més que trobareu a la Biblioteca del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya – Barcelona (consultar horaris): 
 

Roma 
 
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 
 

 
 
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: 3 € per alumne/a, (grups de 20 alumnes o més), 60 € (grups de 20 alumnes o 
menys) 
 
Durada : 1.30 h 
 
Altres activitats relacionades 
Visites a altres jaciments o museus:  
- Jaciment d’Empúries 
- Museu de Badalona  
- Museu d’història de la Ciutat 
 
 
 
 
 
 


