
 

Déus, herois i mites 
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 secundària 
Batxillerat 
Adaptada als alumnes amb diferents graus de disminució visual 
 
Tipologia d’activitat 
Visita - taller 
 
Títol / nom de l’activitat 
Deus, heróis i mites 
 
Descripció 

Aprofundirem en l’origen i la funció de la mitologi a i dels principals déus de l’Olimp, 
els seus atributs i les seves relacions i del sincr etisme amb els déus romans. Tot 
això ho farem mentre gaudim d’un itinerari pel Muse u per descobrir aquelles peces 
que ens parlen de mitologia. 

Quan pensem en la mitologia grecoromana ens vénen al cap els noms de Zeus, Afrodita, 
Apol·lo... però qui eren aquests déus?  I d’on surten aquests personatges? Què fa que  la 
societat creï  aquests déus? I amb aquestes característiques?... 

Aquest taller ens introdueix  en el pensament mític de les cultures grega i romana, 
considerades el fonament de la nostra cultura actual. El fet de conèixer els personatges i 
les seves històries, veure què s’amaga darrere  de les característiques de cadascun,  
entendre d’on sorgeixen... un viatge al món de les creences que ens permetrà saber 
moltes més coses d’aquestes dues grans civilitzacions. 

 Idiomes 
- Català 

- Castellà 

 

Material 

� S’utilitza un material didàctic específic per a l’activitat 
� Rèpliques d’objectes per tocar-los i manipular-los (cranis, eines emmanegades...) 
� 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): 



 
 
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 
 
RUSPOLI, M. Lascaux: un nouveau regard. Paris: Bordas, 1986. 
ISBN 2040163190 
TOP: 903.02(DC) RUS 

 
 
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: 5 € per alumne/a, (grups de 20 alumnes o més), 100 € (grups de 20 alumnes o 
menys) 
 
Durada : 2 h 
 
Altres activitats relacionades 
Visites a altres jaciments o museus:  
- Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries 
 
 
 
 
 


