
 

Com vivien els postres avantpassats? 
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 
Adaptada als alumnes amb diferents graus de disminució visual 
 
Tipologia d’activitat 
Visita - taller 
 
Títol / nom de l’activitat 
Com vivien els nostres avantpassats? 
 
Descripció 

 A la prehistòria es varen produir grans canvis. Des cobrirem les claus del procés 
d’humanització que va durar milers d’anys i aprofun direm en el paleolític. 

Activitat que ens permetrà aprofundir en l’evolució humana i el període paleolític 
mitjançant una visita a la col·lecció, amb un carro didàctic, i un taller d’experimentació a 
l’aula taller per aprendre tècniques per encendre el  foc i experimentar amb la pintura 
rupestre. Coneixerem les innovacions que van permetre als primers homínids adaptar-se 
a l’entorn natural mitjançant: un profund coneixement del medi, una economia caçadora 
recol·lectora i eines i objectes específics per  desenvolupar activitats específiques. 
L’experimentació serà la base d’aquesta activitat i en tot moment podrem tocar i manipular 
artilugis com els que fabricava l’home del paleolític.  

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): 
 

Prehistòria general 
 
EIROA, Jorge Juan. Nociones de prehistoria general. Barcelona: Ariel, 2000. 
ISBN 8434466244 
TOP: 903 EIR 
 



PETIT, M. A.; FULLOLA, J. M. (coords.) Tal como éramos: las sociedades prehistóricas de la 
península ibérica. Barcelona: Ariel, 2005. 
ISBN 8434467828 
TOP: 903(DD)(0) TAL 
 
Paleolític 
 
ARSUAGA, J. L. Atapuerca i l'evolució humana. Barrcelona: Fundació Caixa Catalunya, 2004. 
ISBN 8489860568 
TOP: (064) ARS 
 
CANAL I ROQUET-JALMAR, J. Catalunya paleolítica. Girona: Patronat Francesc Eiximenis 
[etc.], DL 1989. 
ISBN 8486812127 
TOP: 903.1(DD)(0) CAN 
 
GAMBLE, Clive.Las Sociedades paleolíticas de Europa. Barcelona: Ariel, 2001. 
ISBN 8434466376 
TOP: 903.1(D)(8) GAM 
 
 
Art rupestre 
 
Altamira. Barcelona: Lunwerg, cop. 1998. 
ISBN 8477824932 
TOP: 903.02(DD) SAU  
 
Arte sin artistas: una mirada al paleolítico: Museo Arqueológico Regional, Alcalá de Henares, 
Madrid, de diciembre de 2012 a abril de 2013. Alcalá de Henares: Museo Arqueológico 
Regional, 2012 
ISBN 9788445134498 
TOP: (064) ART 
 
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: 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 - Girona 
- Jaciment de Capellades 
 
 
 
  
 
 


