
 Els pobles ibers del llevant mediterrani 
MAC Barcelona 
 

 
 
 
Nom del museu / centre on es desenvolupa l’activitat 
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona 
 
Nivell o nivells als quals s’adreça l’activitat 
Educació primària, cicles mitjà i superior 
Educació secundària 
Adaptada als alumnes amb diferents graus de disminució visual 
 
Tipologia de l’activitat 
Visites guiades 
 
Títol / nom de l’activitat 
Els pobles ibers del llevant mediterrani 
 
Descripció 

Visita a la col·lecció ibèrica per descobrir la complexitat d’una cultura, que malgrat 
la seva proximitat, desconeixem parcialment pel fet que la seva llengua encara és 
indesxifrable.  

Mitjançant la visita a la col·lecció d’època ibèrica coneixerem la complexitat que amaga 
aquesta societat de pastors i guerrers, sabrem com eren els seus hàbitats, els avenços 
tecnològics, les tècniques constructives dels poblats, les cases, el món de les creences 
religioses, els ritus funeraris i fundacionals i l’alfabet ibèric. Un carro didàctic ple de 
rèpliques ens permetran manipular alguns objectes i descobrir-hi algunes curiositats.  

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 Ibers: prínceps d'Occident: Galeries nationales du Grand Palais, Paris 15 octubre 1997-5 
gener 1998; Centre Cultural de la Fundació "laCaixa" 30 gener-12 abril 1998; ... [et al.] 
Barcelona: Fundació "la Caixa": Association Française d'Action Artistique: Ministerio de 
Educación y Cultura: Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, 1998. 
ISBN 847664597X 
TOP: (064) IBE 
 



GRACIA ALONSO, Francisco. El Llibre dels ibers: viatge il·lustrat a la cultura ibèrica. Tarragona: 
El Mèdol, 2000. 
ISBN 8492138181 
TOP: 907.43(0) GRA 
 
RUIZ RODRÍGUEZ, A. Los Íberos: análisis arqueológico de un proceso histórico. Barcelona: 
Crítica, 1993. 
ISBN 8474235669 
TOP: 907.43(0) RUI 

 
 
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: 2.70 € per alumne/a (grups de 20 alumnes o més). 54 € (grups de 20 alumnes o 
menys) 
 
Durada: 1.30 h 
 
Altres activitats relacionades 
Visites a altres jaciments o museus:  
- Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret 
- Museu d’Arqueologia de Catalunya – Olèrdola 
- Poblat ibèric de Calafell 
 
 
 
 
 
 


