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Guió didàctic  

 
El teixit en el món dels ibers 
 

Taller adreçat als alumnes de 5è i 6è de l’educació primària i 1r i 2n d’ESO. En aquesta 

activitat s’aproximaran al procés de transformació de la llana i les fibres vegetals, els materials i 

les tècniques que utilitzaven els ibers. 

Es farà amb grups que no superin els 25 alumnes i cal que cada grup vagi acompanyat d’un 

mestre. La durada del taller serà d’1 h 30 min i sempre serà complementària a la visita 

guiada que durarà 1 h 30 min més. En finalitzar l’activitat, els alumnes col·laboraran a 

rentar i recollir el material utilitzat. 

 
ABANS DE VENIR CAL...  

 Saber d’on obtenim la llana i d’on obtenim les fibres vegetals (lli, cànem, espart, etc.). 

 Conèixer algunes de les eines bàsiques del procés del filat i del teixit: el fus, la fusaiola 

i el teler.   

 

APRENDREM A...  

 Adquirir coneixements a través d’un treball vivencial, una experiència. 

 Valorar l’impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i treball 

ibèrics.  

 Analitzar els processos que hem de fer per a obtenir un teixit. Reconèixer en el medi 

natural, social i cultural els canvis i les continuïtats relacionats amb el pas del temps. 

 

QUÈ EXPLICAREM?  

 Les característiques de la matèria primera: la llana i les fibres vegetals. 

 Els processos de transformació: el filat i el teixit.  

 Els productes resultants: roba i corda.  

 Les feines relacionades amb el procés del teixit: pasturar, esquilar, rentar, cardar.  

 

 

TRANSFORMAREM LA INFORMACIÓ EN CONEIXEMENT MITJANÇANT...  

 Anàlisi dels efectes obtinguts mitjançant els diferents processos i eines emprats per 

treballar les matèries primeres i obtenir-ne el nostre objectiu: els teixits. 

 Reconeixement de l’impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida 

i en el treball del món ibèric comparant-lo amb el món actual. 

 


