
 

Que els déus us hi acompanyin! 
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 
Educació primària,  
 
Tipologia d’activitat 
Visita - taller 
 
Títol / nom de l’activitat 
Que els déus us hi acompanyin 
 
Descripció 

L’objectiu de l’activitat és apropar  l’alumnat al coneixement de la mitologia clàssica 
a partir dels objectes recuperats de les excavacion s arqueològiques. Aprendre a 
reconèixer els temes mitològics i els atributs dels  déus. 

Amb un joc molt divertit localitzarem al Museu tota una sèrie de peces amb motius 
mitològics que haurem d’explicar. L'activitat permet descobrir les històries divines d’alguns 
dels déus i els atributs que els  acompanyen. Primer es fa una immersió en el món de la 
mitologia amb la visita a algunes sales del Museu, a través de la projecció  d'un fragment 
de pel·lícula, material didàctic i la narració dels mites divins. Un cop els alumnes s'han 
familiaritzat amb el contingut d’aquests materials, es cerquen els elements mitològics de 
les peces del Museu.  

Idiomes 

- Català 

- Castellà 

 
Material 
 

� S’utilitza un material didàctic específic per a 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): 
 

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 
 
Els Grecs a Ibèria: seguint les passes d'Heràcles. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Subdirección General de Promoción de 
las Bellas Artes; Barcelona: Museu d'Arqueologia de Catalunya, 2000. 
ISBN 843935150X 
TOP: (064) GRE 
 
Reflejos de Apolo: deporte y arqueología en el Mediterráneo antiguo: Torreón de Lozoya. Salas 
del Palacio, del 18 de abril al 22 de junio de 2008. Madrid: Ministerio de Cultura, Secretaría 
General Técnica, D.L. 2008. 
ISBN 9788496145962 
TOP: (064) REF 
 

 
 
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:  
- Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries 
 
 
 
 
 
 
 


