
 

 

 

Les nostres arrels: de la prehistòria al llegat romà 

Aquesta activitat és un recorregut guiat per les sales dedicades a la Prehistòria i la història 
antiga. En aquestes dues èpoques, l’arribada de diferents pobles i cultures a les terres que 
més endavant seran Catalunya van aportar una sèrie de trets culturals i socials, que van 
establir la base per a les èpoques posteriors. Així, farem un repàs des del Paleolític fins a 
l’aparició del regne visigot. Dins d’aquest arc cronològic, ens fixarem en diversos aspectes 
socials, tecnològics, econòmics i polítics que deixen petjada en la gent que vivia en el nostre 

territori. 

Edat: Adreçat a primer cicle d’ESO. 

Durada: 1 hora i mitja. 

 

1. Quins continguts estructuren l’activitat? 

El recorregut ofereix una visió de la prehistòria i l’antiguitat dels territoris que avui es coneixen 

com Catalunya; tot centrant-se en aspectes socials i de vida quotidiana. 

Els principals temes de treball són: 

· La Prehistòria: farem una introducció a la prehistòria parlant de l’evolució de la tecnologia, de 
les formes d’alimentació i dels habitatges i descobrirem els trets definitoris dels períodes del 

paleolític i del neolític. 

· Edat dels metalls: Observarem la casa del bronze per tal de descobrir quins canvis es 
produeixen en la vida de les persones durant aquest període i poder observar les principals 
característiques dels habitatges del moment. També farem incís en aspectes arqueològics que 

ens ajuden a conèixer aquest període. 

· Grecs i Fenicis: coneixerem els motius de l’arribada de grecs i fenicis a les terres catalanes, 

les relacions que s’establiren amb els seus habitants i les seves principals aportacions. 

· Ibers: descobrirem les principals característiques de la societat ibèrica, les seves formes de 
vida i d’organització social. Veurem alguns dels aspectes dels assentaments més importants i 
observarem els molins ibèrics. 

· Món romà: veurem quins van ser els motius que portaren als romans a establir-se en aquests 
territoris. Com organitzaven les ciutats i quins eren els principals edificis tot observant la planta 
de Tàrraco. Veurem, també, com era la seva vida quotidiana, econòmica i social i analitzarem 

les seves principals aportacions. 

· Regne visigot: veurem quins van ser els motius que portaren a la caiguda de l’imperi romà i 
l’aparició dels regnes visigots tot acostant-nos al final de l’edat antiga. 

 



 

 

 

2. Com és la dinàmica de l’activitat? 

Les activitats plantejades pel Servei Educatiu del Museu tenen la voluntat de que els alumnes 
interactuïn amb l’espai que els envolta: observin, manipulin, s’interroguin, etc. D’aquesta 

manera, van construint el coneixement de forma conjunta amb l’educador del museu. 

Aquesta activitat, es fonamenta en senzilles explicacions en cadascun dels àmbits de treball. 

L’educador del museu disposarà de materials didàctics (un maletí amb eines prehistòriques i 
alfabets) per tal d’acompanyar les seves explicacions. Aquests materials ajudaran als alumnes 
a interactuar amb l’espai del museu, a formular hipòtesis i a anar adquirint el coneixement de 
forma progressiva. Es demanarà la col·laboració d’alguns alumnes voluntaris per manipular les 

àmfores romanes i els molins ibers. 

Per tal d’aconseguir una millor assimilació dels diferents conceptes per part dels alumnes, seria 
interessant que prèviament a la realització de l’activitat al museu s’haguessin treballat a l’aula 

les següents nocions: 

· Els conceptes de prehistòria i història. 

· Els conceptes d’interculturalitat i intercanvi. 

· El nomadisme i el sedentarisme. 

· La colonització. 

 

3. Què aprendrem? 

A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat i de la intervenció de l’educador del 

museu els alumnes aprendran a: 

· Comprendre l’evolució de l’hàbitat al llarg del temps: de les formes de vida nòmades a les 

ciutats romanes. 

· Identificar els principals trets culturals del paleolític, del neolític, de l’edat del bronze, de la 

colonització grega, de la cultura ibèrica, de la romanització i de la cristianització. 

· Comparar l’evolució de les estructures socials i polítiques: les societats neolítiques; la societat 
ibera; l’articulació de l’imperi romà; el desmembrament de l'imperi romà; la formació dels 
regnes germànics: els visigots. 

· Identificar els elements de desenvolupament de les cultures del bronze, grega, ibèrica, 
romana i cristiana al territori de Catalunya, així com la seva repercussió al llarg de la història. 

 



 

 

 

· Observar les diferents formes d’aconseguir els aliments: la caça i la recol·lecció, el conreu o 
l’establiment del comerç per aconseguir nous productes. 

· Valorar el diàleg 

· Acceptar les normes que regulen el treball en grup. 

· Mantenir una actitud de respecte envers als altres visitants del museu. 

 

Competències bàsiques: 

• Analitzar l’evolució d’un fet o fenomen situar-lo cronològicament, per comprendre’n les 
causes i les conseqüències. 

• Formular-se una pregunta sobre un fet o fenomen històric i analitzar algunes fonts –de 

manera pautada – per donar-hi resposta. 

• Situar històricament els trets que identifiquen els individus i les societats i descriure’ls. 

• Comprendre i valorar el nostre món a partir  de les arrels culturals que l’han configurat. 

• Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la 

conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn. 


