
 
 

       

DECOREM AMB TESSEL·LES: TALLER DE MOSAIC 

 

 

 

 

Els romans decoraven els seus edificis amb mosaics. Sabeu que són els mosaics? I com es 

feien? N’hi havia de diferents tipus? Us proposem apropar-vos una mica més a la realitat dels 

romans a través dels seus mosaics i el que en ells hi representaven. 

Per aconseguir-ho us proposem visitar diferents mosaics originals exposats en el museu, que 

han de servir de base per a que, cada un de vosaltres realitzi el seu propi mosaic romà. 

Una manera didàctica, divertida i participativa d’introduir-los en la comprensió d’aquesta 

interessant cultura, reforçant la idea de la importància i necessitat de conservar el nostre 

patrimoni. 

 

Què volem?  

Apropar a l’alumnat al coneixement dels romans a partir dels mosaics i les seves tècniques, 

decoracions.... Construir el coneixement a partir de les seves reflexions i de la pràctica, amb 

l’ajuda i les aportacions del grup. Desenvolupar la capacitat imaginativa i artística. Valorar i 

respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de coneixement. 

 

Per què?  

� Conèixer els romans 

� Identificar en els mosaics: tècniques, temàtiques, formes... 

� Aplicar els coneixements adquirits realitzant un mosaic 

 

Que ens cal saber per poder fer l’activitat?  

� No cal tenir coneixements previs per poder realitzar aquesta activitat. En el cas dels 

cicles mitjà i superior, si els alumnes tenen coneixements sobre la Roma clàssica, la 
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part teòrica es complementarà ampliant coneixements sobre tècniques, temàtiques, 

relacions entre artesans i clients... 

 

Què aprendrem?  

� Què és un mosaic, quina funció tenia i on es podien trobar 

� Com es feien els mosaics i quines temàtiques desenvolupaven  

� Valorar les restes arqueològiques com a font d’informació per conèixer el passat 

 

Com ho farem?  

Un recorregut per algunes de les sales del Museu permetrà als alumnes veure diferents 

mosaics originals. Aquests esdevindran la base per a anar treballant, amb la participació de tot 

el grup s, sobre les tècniques, temàtiques, funcions,  tipologia... de mosaic que s’han localitzat 

a partir de les restes arqueològiques i que ens aporten interessant informació sobre la societat 

romana.  

Després, ja a l’aula taller, cada un dels alumnes realitzarà el seu propi mosaic romà que podrà 

endur-se a casa. 

 

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

� Que és un mosaic, on es trobaven i que s’hi representava 

� Com fer el teu propi mosaic 

� Entendre les restes arqueològiques com a fonts d’informació del passat  

� Responsabilitat i respecte vers els companys/nyes, l’educador/a i el material emprat 

en el desenvolupament de l’activitat. 

 


