
 
 

       

ELS POBLES IBERS DEL LLEVANT MEDITERRANI 

 

 

 

Són molts els coneixements que es tenen de les grans cultures mediterrànies de l’Antiguitat, la 

seva vida quotidiana, la seva llengua, els seus costums.... Hi ha una, però, que malgrat viure en 

les nostres terres, encara entranya molts misteris per descobrir: el Ibers. Malgrat que van ser 

els nostres els nostres antecessors, moltes són les qüestions que ens queden resoldre sobre 

aquesta interessant cultura.  

Us proposem una visita dinamitzada per a aproximar-nos i conèixer una mica més la cultura 

ibèrica i les diferents tribus que la conformen. Una manera didàctica, divertida i participativa 

d’introduir-los en la comprensió d’aquesta interessant i encara força desconeguda cultura, 

reforçant la idea de la importància i necessitat de conservar el nostre patrimoni. 

 

Què volem?  

Apropar a l’alumnat al coneixement dels pobles Ibers. 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?  

� Situar en l’espai i el temps els Ibers 

� Conèixer les diferents tribus ibèriques 

� Caracteritzar els pobles Ibèrics 

 

Què ens cal saber per poder fer l’activitat?  

� Tenir nocions sobre els períodes històrics de l’antiguitat 

� Coneixements bàsics sobre el territori de Catalunya i el llevant Mediterrani 

 

Què aprendrem?  

� Quan i on vivien els ibers 

� Quines tribus els composen i on es localitzava cada una d’elles 

� Quines són les característiques dels ibers 

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

VISITA GUIADA SOBRE ELS IBERS 

SECUNDÀRIA 

1:30H DURADA 



 
 

       

Com ho farem?  

La visita es realitza a la sala central del Museu, on s’exposen les peces relacionades amb la 

cultura ibèrica. El recorregut a través de la sala, dinamitzat amb diferents elements i 

reproduccions de peces originals, permetran als alumnes aproximar-se  al coneixement dels 

diferents pobles ibers que habitaren en terres catalanes i del llevant mediterrani abans de 

l’arribada dels romans. 

 

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

� Saber on i quan van viure els Ibers, així com distingir algunes de les tribus 

� Conèixer les principals característiques de la cultura ibèrica 

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

� Responsabilitat i respecte vers els companys, l’educador i el material emprat en el 

desenvolupament de l’activitat. 

 


