Servei Pedagògic del

PARC ARQUEOLÒGIC MINES DE GAVÀ
Viu la prehistòria!
Guia d’activitats

Curs 2014-2015
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Presentació
El Servei Pedagògic del Parc Arqueològic Mines de Gavà us saluda en aquest nou curs 2014-2015 i us convida a descobrir
una oferta nova, enriquidora i sorprenent per treballar la prehistòria i l’arqueologia en un context únic.
Responent a la filosofia de treball del Museu de Gavà, al Parc Arqueològic trobareu un perfecte complement al treball a
l’aula: el contacte amb el patrimoni i la història, i un context d’aprenentatge diferent i motivador per als nois i les noies.
Consulteu les diferents modalitats de visites i tallers i les propostes i continguts que més s’adeqüen a les
necessitats dels vostres grups. De ben segur que gaudireu d’un viatge extraordinari al neolític!
Bon curs 2014-2015!

L’equip del Servei Pedagògic
Parc Arqueològic Mines de Gavà
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L’oferta del Servei Pedagògic del Parc
El Servei Pedagògic del Parc Arqueològic Mines de Gavà posa a disposició de la comunitat educativa diferents activitats i
recursos pedagògics adaptats a les exigències curriculars d’algunes àrees de coneixement i nivells d’aprenentatge. Alhora,
hem fet un especial esforç per oferir serveis exclusivament adreçats a mestres, professors i professores.
Així, posem a la vostra disposició:








NOU







Taller “La Venus de Gavà: deesses a la prehistòria”, a través de la màgia de la figura de la Venus,
podrem endinsar-nos i conèixer com vivien i pensaven a la prehistòria.
Nova visita al Castell d’Eramprunyà.Feu la lliçó d’història medieval en un taller de dues hores aprofitant
aquest marc incomparable.
Guia del Parc Arqueològic Mines de Gavà, informació especialitzada sobre el jaciment.
Els paquets Visita guiada + Taller: una fórmula idònia per gaudir d’una experiència inoblidable al Parc,
adreçada a Educació Infantil, Primària i Secundària, Batxillerat, cicles formatius d’àmbit tecnològic, aules
universitàries i grups amb necessitats específiques.
Descomptes especials en les visites i activitats desenvolupades en setmanes especials dels mesos
de setembre, desembre i juny i durant tot el curs a partir de les 14 h.
La Guia de Recursos del Parc una eina completa, pràctica i rigorosa amb propostes pedagògiques per
preparar la visita dels vostres alumnes al Parc i activitats per un treball posterior a l’aula. A la vostra
disposició a www.parcarqueologic.cat
La maleta didàctica “La Mina en una maleta”, un recurs indispensable per treballar el neolític a l'aula,
que conté reproduccions de les peces i objectes trobats al jaciment, únic al món, de les mines de Gavà.
Inclou propostes de treball a l’aula.
Visites exclusives i gratuïtes per a professors i professores al Parc Arqueològic Mines de Gavà. Vine a
conèixer un jaciment neolític únic al món i les activitats pedagògiques que hem dissenyat.
El butlletí electrònic, amb idees i recursos per a la classe i informació sobre les activitats que et proposa el
Parc Arqueològic. Registra’t:
http://www.parcarqueologic.cat/cat/imgpcn/formulari_subscripcio_professors.asp
El bloc del Parc Arqueològic, http://www.parcarqueologic.blogspot.com/, un espai de diàleg i d’intercanvi
d’experiències on trobareu notícies sobre les activitats que es realitzen al Parc, el treball dels arqueòlegs...
Publicacions que ens informen de les investigacions dels arqueòlegs i científics realitzades al Parc
Arqueològic Mines de Gavà.
Recursos Educatius en Línia, els REL del Parc Arqueològic són una nova línia de recursos pedagògics
que podreu trobar a través de www.parcarqueologic.cat.

Servei Pedagògic
Informació i reserves

Parc Arqueològic Mines de Gavà. Tel. 93 263 96 50
parcarqueologic@gava.cat  www.parcarqueologic.cat  http://www.parcarqueologic.blogspot.com/
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El Parc Arqueològic Mines de Gavà
El Parc Arqueològic Mines de Gavà acull la visita a les mines neolítiques. Inaugurat el 2006, el Parc és un referent del
coneixement del neolític a Europa. Avançats elements audiovisuals i multimèdia i l’espectacular reproducció d’una mina
ideal, converteixen la visita en un divertiment alhora que els alumnes reviuen el passat i són protagonistes d’una autèntica
expedició arqueològica.
La visita al Parc s’estructura en els següents àmbits:
Àmbit 1. El jardí neolític. El recull en viu del paisatge vegetal del neolític.
Àmbit 2. Audiovisual. Un espectacular audiovisual ens dóna la benvinguda al Parc , un jaciment viu on se segueix treballant
cada dia.
Àmbit 3. La mina central i l’excavació. On podrem contemplar una mina original de variscita i conèixer l’arqueologia i la
ciència que ens descobreix el nostre passat, amb la col·laboració de molts especialistes (biòlegs, geòlegs, antropòlegs).
Àmbit 4. El laboratori del medi natural. Per conèixer els paisatges i els seus protagonistes. Quines espècies trobem al
paisatge animal i vegetal i quines eines eren la base de la subsistència al neolític: l’agricultura i la ramaderia.
Àmbit 5. El laboratori de la tecnologia. Per saber com feien els objectes, les construccions i les eines que utilitzaven.
T’expliquem els tipus d’assentaments, sedentaris, en poblats estables. Coneixerem la tecnologia de què disposaven: l’ús
de la pedra polida, l’inici de la ceràmica, el teixit, la pràctica de la cistelleria i l’especificitat de l’elaboració de joies de
variscita.
Àmbit 6. El laboratori de l’ésser humà. Per entendre com eren i què pensaven. Per conèixer com eren físicament els
pobladors del neolític i les seves malalties, però també per aproximar-nos a la seva organització social al món de les
creences, tal com testimonien troballes com el crani trepanat, la Venus de Gavà o els aixovars funeraris.
Àmbit 7. Audiovisual de la mineria. Com eren les mines? Com extreien la variscita? Per què hi van dedicar tants esforços
durant generacions senceres?
Àmbit 8. La mina didàctica. Perfectament adaptada per a tots els públics, ofereix una imatge inèdita d’aquest jaciment. Ens
endinsarem a les estructures mineres, una excepcional obra d’enginyeria que ens descobreix el desenvolupament dels
coneixements tècnics, la necessitat d’una organització complexa. Ens familiaritzarem amb la variscita, un mineral usat amb
finalitat ornamental i que és objecte d’intercanvi entre les diferents comunitats.
Àmbit 9. Objectiu: Neolític (sala d’interactius). Un espai de joc on els alumnes posaran a prova de manera lliure els seus
coneixements i es podran atrevir a formular hipòtesis.
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Servei Pedagògic

PARC ARQUEOLÒGIC MINES DE GAVÀ
Oferta d’activitats i recursos pedagògics
Índex per àmbit educatiu

Seleccioneu l’opció que us convingui:








Educació infantil
Educació primària
Educació secundària obligatòria
Batxilllerat
Necessitats específiques: visita sensorial
Recursos pedagògics
Educació en el lleure

Tota l’oferta pedagògica del Parc Arqueològic Mines de Gavà està especialment dissenyada tenint
en compte les necessitats curriculars de les següents àrees i nivells de coneixement:




EI i EP: coneixement del medi natural, social i cultural, educació artística, educació per al
desenvolupament personal i la ciutadania.
ESO: ciències socials, geografia i història, ciències de la naturalesa, tecnologies,
educació visual i plàstica, treball de síntesi ESO.
Batxillerat: ciències per al món contemporani i història.
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Educació Infantil

Activitats




Visita/Taller “En Roc i la Mina ens acompanyen al Parc”
Visita guiada + Taller “Artesans de l’argila”
Recursos Educatius en Línia
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Educació Infantil

Visita/Taller “En Roc i la Mina ens acompanyen al Parc”
Descobriu les mines prehistòriques amb uns simpàtics personatges
Descripció
Gràcies a la interacció amb en Roc i la Mina, dos simpàtics personatges prehistòrics, els nens i nenes participants en
aquest taller descobriran com era la vida quotidiana ara fa 6.000 anys i l'activitat minera a Gavà.
Amb una acurada posada en escena i gràcies a les explicacions d’en Roc i la Mina, nens i nenes completaran un mural
amb il·lustracions, com si es tractés d’una finestra a la prehistòria. També es representaran diferents escenes
prehistòriques mitjançant dinàmiques que fomenten el treball en grup, l'expressió oral i l’expressió corporal.
Aquest fascinant i misteriós viatge a la prehistòria acaba amb la visita a la mina per descobrir-ne tots els secrets!

Objectius pedagògics





Prendre contacte per primera vegada amb les mines de Gavà.
Familiaritzar-se amb els canvis, reconèixer la transformació del paisatge que ens envolta.
Treballar diferències i semblances dels modes de vida i dels objectes d’abans i ara: el menjar, l’agricultura i la
ramaderia, els utensilis quotidians...
Treballar la comprensió gràfica, l’expressió oral i l’expressió gestual.

Continguts






El paisatge neolític: construcció cooperativa d’un mural i recreació mitjançant diverses dinàmiques i suports
expressius.
Els objectes del passat: cabana, arc i fletxes, senglars, blat, etc.
Les persones del passat: com vivien els nens i nenes i les persones adultes temps enrere...
Les activitats quotidianes a la prehistòria: la cacera, la ramaderia, els usos d’alguns objectes...
Visita a la mina didàctica... amb el casc de miner!

Actituds i valors





Claus de comportament en un espai museu.
Interès i respecte pels espais històrics i els nostres avantpassats.
Descoberta dels espais de la ciutat de Gavà.
Implicació i constància en les activitats proposades. Treball cooperatiu.

Nivell:
Nombre d’alumnes:
Durada de l’activitat:
Preu:

EI
Grup / classe
1h
3,70 €/ alumne

Informació i reserves: parcarqueologic@gava.cat  Tel. 93 263 96 50
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Educació Infantil

Visita guiada + Taller “Artesans de l’argila”
Un viatge al cor de la terra i un taller per experimentar els procediments de treball de la ceràmica fa 6.000
anys...
Descripció
El nou mode de vida sedentari de les comunitats pageses i ramaderes de la prehistòria va fer possible l'aparició de noves
tècniques de treball i d'un nou utillatge. La cocció de fang a altes temperatures va permetre l'obtenció d'un nou material
impermeable, resistent al foc i fàcil d'obtenir i de fabricar: la ceràmica.
Mitjançant una activitat plàstica, els nens i nenes participants al taller reconstruiran el procés de fabricació d'un recipient de
fang, utilitzant els mateixos materials i les mateixes tècniques de modelatge i decoració que els nostres avantpassats feien
servir ara fa 6.000 anys.

Objectius pedagògics






Conèixer objectes del passat i reforçar la temporalitat “abans” i “ara”.
Familiaritzar-se amb altres modes de vida.
Observar reproduccions de recipients neolítics trobats a les Mines Prehistòriques.
Desenvolupar la capacitat creativa i habilitats en la manipulació de materials i diversos.
Elaborar un recipient de fang tot seguint el procés emprat a la prehistòria (modelatge a mà i decoració amb peces
d’os i petxines).

Continguts




Reconeixement d’objectes del passat. Establir semblances i diferències amb objectes d’ara.
Observació de reproduccions de recipients neolítics trobats a les Mines Prehistòriques. Formes i figures bàsiques.
Elaboració d’un recipient seguint el procés emprat a la prehistòria (modelatge a mà i decoració impresa utilitzant
punxons d’os i petxines).

Actituds i valors





Claus de comportament en un espai museu i percepció del museu com un lloc on passen i es fan coses.
Sensibilitat per les manifestacions plàstiques personals i dels altres; esforç i iniciativa en la realització de l’activitat.
Interès i respecte pels espais històrics i els nostres avantpassats. Imaginació per traslladar-nos a una altra època
(abans)
Descoberta dels espais de la ciutat de Gavà.

Nivell:
Nombre d’alumnes:
Durada de l’activitat:
Preu:

EI
Grup / classe
2h
5,60 €/ alumne

Informació i reserves: parcarqueologic@gava.cat  Tel. 93 263 96 50
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Educació Infantil

Recursos Educatius en Línia
Materials i activitats a la xarxa.

Descripció
El Parc Arqueològic Mines de Gavà posa a l’abast de mestres els REL (recursos educatius en línia), activitats didàctiques
interactives i materials descarregables per completar el treball a l’aula. Un ampli ventall de recursos, que s’anirà ampliant
progressivament. Vídeos, interactius, jocs didàctics descarregables, etc. per treballar de forma individual o en grup, sobre
paper, amb ordinadors personals o també amb les noves pissarres digitals.
“Introduir materials i activitats en línia amb contingut de patrimoni en els processos d’ensenyament i aprenentatge permet
un aprenentatge transversal de continguts procedents de diferents matèries i afavoreix l’adquisició de competències
bàsiques en situacions i pràctiques reals de l’alumnat.” (Educació, museus i TIC. Materials i activitats a Internet. Janine
Sprünker i Glòria Munilla. 2010)

Objectius pedagògics





Prendre contacte per primera vegada amb les mines de Gavà.
Treballar diferències i semblances dels modes de vida i dels objectes d’abans i ara: el menjar, l’agricultura i la
ramaderia, els utensilis quotidians...
Treballar la comprensió gràfica, plàstica, motricitat i l’expressió gestual.
Familiartizar-se amb l’ús de les TIC.

Continguts





La fauna del neolític. Diferència entre salvatge i domèstic. Identificació dels animals que pertanyen a cada tipus.
Les activitats quotidianes a la prehistòria: la cacera, la ramaderia, aprofitament dels recursos animals per obtenir
aliment, abric, eines, etc.
Familiaritzar-se amb objectes i eines del passat fets amb materials naturals: pics de pedra, llànties, eines d’os, etc.
Conèixer l’activitat minera i la joieria de variscita pròpies de Gavà.

Actituds i valors





Despertar el misteri i la curiositat pel temps passat.
Interès i respecte pels espais històrics i els nostres avantpassats.
Descoberta dels espais de la ciutat de Gavà.
Implicació i constància en les activitats proposades. Treball cooperatiu.

Nivell:
Nombre d’alumnes:
Durada de l’activitat:
Preu:

EI
Sense límit
Variable
Gratuït

Descàrregues:
www.parcarqueologic.cat
Informació i reserves: parcarqueologic@gava.cat  Tel. 93 263 96 50
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Educació Primària

Activitats







Visita guiada + Taller “Artesans de l’argila”
Visita guiada + Taller “La joieria prehistòrica”
Visita guiada + Taller “Investigació oberta: neolític”
Visita guiada + Taller “La Venus de Gavà: deesses a la
prehistòria”
Visita guiada al Parc Arqueològic Mines de Gavà
Recursos Educatius en Línia
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Educació Primària

Visita guiada + Taller “Artesans de l’argila”
Un viatge al cor de la terra i un taller per experimentar els procediments de treball de la ceràmica fa 6.000
anys...
Descripció
El nou mode de vida sedentari de les comunitats pageses i ramaderes de la prehistòria va possibilitar l'aparició de noves
tècniques de treball i d'un nou utillatge. La cocció de fang a altes temperatures va permetre l'obtenció d'un nou material
impermeable, resistent al foc i fàcil d'obtenir i de fabricar: la ceràmica.
Mitjançant una activitat plàstica, els nens i nenes participants al taller reconstruiran el procés de fabricació d'un recipient de
fang, utilitzant els mateixos materials i les mateixes tècniques de modelatge i decoració que els nostres avantpassats
utilitzaren ara fa 6.000 anys.

Objectius pedagògics







Conèixer objectes del passat.
Familiaritzar-se amb el mode de vida dels nostres avantpassats.
Desenvolupar la creativitat i la imaginació.
Adquirir habilitats per a la manipulació de diferents materials i suports plàstics.
Observació de reproduccions de recipients neolítics trobats a les Mines Prehistòriques.
Elaboració d'un recipient de fang seguint el procés emprat a la prehistòria (modelatge a mà i decoració impresa
utilitzant punxons d'os i petxines).

Continguts




Modes de vida al neolític: les primeres comunitats pageses i ramaderes de la prehistòria.
Noves tècniques de treball i nous utillatges: el neolític, una revolució social i tecnològica
Fabricació d’un recipient de ceràmica amb materials i tecnologia neolítica.

Actituds i valors






Claus de comportament en un espai museu.
Interès i respecte pel nostre patrimoni i els nostres avantpassats.
Descoberta dels espais de la ciutat de Gavà.
Aprenentatge i joc cooperatiu.
El canvi i la transformació són inherents a l’ésser humà.

Nivell:
Nombre d’alumnes:
Durada de l’activitat:
Preu:

Cicle inicial d’EP
Grup / classe
2 h: Inclou entrada al Parc, visita guiada a la mina didàctica i taller.
3 h: Inclou entrada al Parc, visita guiada a la mina didàctica, visita guiada a l’exposició i taller.
2 h: 8,60 €/ alumne. 3 h: 9,20 €/ alumne (Descomptes en horaris especials)

Informació i reserves: parcarqueologic@gava.cat  Tel. 93 263 96 50
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Educació Primària

Visita guiada + Taller “La joieria prehistòrica”
Un viatge fascinant al cor de la terra per sentir-se miner/a i joier/a com els homes i les dones del
neolític...
Descripció
De les Mines Prehistòriques de Gavà, se n’extreia un mineral de color verd emprat per a l’elaboració de joies: la variscita.
Semblant a la turquesa, a la variscita se li atribuïen valors i atributs màgics vinculats amb la fertilitat de la terra.
Mitjançant una activitat plàstica, la reconstrucció del procés d’elaboració de les joies, els alumnes entraran en contacte
amb la cultura i la tecnologia de l’època neolítica d’una manera lúdica. Un element creatiu que després s’enduran a casa
com a record.

Objectius pedagògics




Reflexionar sobre el valor simbòlic i social que l’ornamentació ha tingut i té al llarg de la història i en totes les
societats conegudes fins ara.
Conèixer objectes del passat.
Experimentar el procediment de fabricació d’una joia al neolític.

Continguts




El valor social i simbòlic de l’ornamentació al llarg de la història.
Identitat i ornamentació: joc d’identificació de símbols culturals.
Elaboració d’una joia seguint el procés emprat al neolític.

Actituds i valors






Claus de comportament en un espai museu.
Interès i respecte pel nostre patrimoni i els nostres avantpassats.
Descoberta dels espais de la ciutat de Gavà.
Aprenentatge i joc cooperatiu.
El canvi i la transformació són inherents a l’ésser humà.

Nivell:
Nombre d’alumnes:
Durada de l’activitat:
Preu:

Cicle mitjà i cicle superior d’EP
Grup / classe
2 h: Inclou entrada al Parc, visita guiada a la mina didàctica i taller.
3 h: Inclou entrada al Parc, visita guiada a la mina didàctica, visita guiada a l’exposició i taller.
2 h: 8,60 €/ alumne. 3 h: 9,20 €/ alumne (Descomptes en horaris especials)

Informació i reserves: parcarqueologic@gava.cat  Tel. 93 263 96 50
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Educació Primària

Visita guiada + Taller “Investigació oberta: neolític”
Desxifrar enigmes del passat com ho faria un arqueòleg...
Descripció
Amb aquest taller es pretén que els alumnes coneguin de prop la metodologia de treball de l’arqueòleg i l’apassionant món
de la recerca. A partir d’una sèrie de pistes, els alumnes hauran de descobrir un personatge enigmàtic i reconstruir
cooperativament el passat neolític. A partir de la recerca científica, ens acostarem a les habilitats, als coneixements i a la
forma de pensament dels nostres avantpassats.

Objectius pedagògics






Conèixer i manipular objectes arqueològics (reproduccions).
Familiaritzar-se amb la metodologia científica pròpia del treball de laboratori.
Acostar-se al paisatge neolític i als seus protagonistes.
Fomentar el treball cooperatiu.
Fomentar el respecte pel patrimoni i la valoració dels professionals i del treball efectuat per a la recuperació del
passat.

Continguts




Restes i objectes arqueològics (reproduccions).
Estudi i identificació dels objectes: la metodologia científica i el treball de laboratori.
Elaboració d’un gran mural magnètic que recrea gràficament el paisatge neolític i els seus protagonistes: espècies
vegetals i animals, eines i utensilis, elements de l’àmbit domèstic, etc. i, finalment, l’ésser humà.

Actituds i valors





Claus de comportament en un espai museu.
Interès i respecte pel nostre patrimoni i els nostres avantpassats.
Descoberta dels espais de la ciutat de Gavà.
Riquesa de l’aprenentatge cooperatiu i del treball en equip.

(Descomptes en horaris especials)

Nivell:
Nombre d’alumnes:
Durada de l’activitat:
Preu:

Cicle superior d’EP
Grup / classe
2 h: Inclou entrada al Parc, visita guiada a la mina didàctica i taller.
3 h: Inclou entrada al Parc, visita guiada a la mina didàctica, visita guiada a l’exposició i taller.
2 h: 8,60 €/ alumne. 3 h: 9,20 €/ alumne (Descomptes en horaris especials)

Informació i reserves: parcarqueologic@gava.cat  Tel. 93 263 96 50
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Educació Primària

Visita guiada + Taller “La Venus de Gavà: deesses a la prehistòria”
Un tros de la mare terra a casa...
Descripció
Les excavacions de les mines prehistòriques van treure a la llum la Venus de Gavà, una representació femenina única a
Catalunya. Aquesta figura està feta de ceràmica i hi podem reconèixer les diferents parts del cos i un seguit de decoracions
que la identifiquen amb una deessa de la fertilitat.
Amb aquesta activitat, i a través de la màgia de la figura de la Venus, podrem endinsar-nos i conèixer com vivien i
pensaven a la prehistòria. El taller es desenvoluparà fora de l’aula, a l’espai de la nostra nova cabana neolítica!

Objectius pedagògics



Conèixer les creences i el mode de vida de les societats prehistòriques.
Conèixer objectes del passat.

Continguts





Identificació del diferents atributs que trobem a la Venus de Gavà.
Subsistència i tecnologia a la prehistòria.
L’aparició de la ceràmica i la seva importància: emmagatzemar, coure, transportar, escultura.
Importància de les deesses en el neolític i la seva relació amb la natura: el culte a la fertilitat, l’agricultura, la mare
terra, el cicle de la vida, la dualitat de la natura.

Actituds i valors





Interès i respecte pel nostre patrimoni i el nostre passat.
El canvi i la transformació són inherents a l’ésser humà.
Riquesa de l’aprenentatge cooperatiu i del treball en equip.
Claus de comportament en un espai museu.

Nivell:
Nombre d’alumnes:
Durada de l’activitat:
Preu:

EP
Grup / classe
2 h: Inclou entrada al Parc, visita guiada a la mina didàctica i taller.
3 h: Inclou entrada al Parc, visita guiada a la mina didàctica, visita guiada a l’exposició i taller.
2 h: 8,60 €/ alumne. 3 h: 9,20 €/ alumne (Descomptes en horaris especials)

Informació i reserves: parcarqueologic@gava.cat  Tel. 93 263 96 50
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Educació Primària

Visita guiada al Parc Arqueològic Mines de Gavà
Endinseu-vos en els misteris de les mines en galeria més antigues d’Europa! Un viatge al cor de la terra...
Descripció
Com vivien, què feien, com eren els nostres avantpassats de fa 6.000 anys...? El Parc Arqueològic Mines de Gavà ens
ofereix les respostes a través d’una experiència plena d’emocions. La visita convida a posar-se en la pell d’un arqueòleg i a
seguir totes les pistes que ens dóna aquest jaciment únic a Europa. Desvetllar els secrets del Parc ens permetrà entendre
el nostre passat i construir el nostre present.
Un viatge fascinant a la prehistòria de la mà de guies especialitzats i amb el suport de diferents recursos: el misteriós
jaciment subterrani de les mines neolítiques, la museografia i recreació escenogràfica de tecnologia puntera o el kit
d’objectes prehistòrics manipulables... Una aventura inoblidable!

Objectius pedagògics




Experimentar en primera persona l’aventura d’endinsar-se al subsòl i descobrir un jaciment únic.
Conèixer les diferents disciplines que estudien el passat.
Acostar-se al medi natural, a la tecnologia i a les creences dels nostres avantpassats.

Continguts




Recorregut per la zona d’exposició per conèixer les diferents disciplines que estudien el passat.
Visionat d’audiovisuals i explicacions interactives dels arqueòlegs sobre el coneixement del medi natural (entorn,
recursos, etc.), la tecnologia dels nostres avantpassats, així com les seves creences i formes de pensament.
Visita a la mina reproduïda, un espai únic per experimentar l’emoció de recórrer una mina garantint la màxima
seguretat i accessibilitat, excel·lint la qualitat didàctica.

Actituds i valors





Creació de vincles afectius amb l’entorn i passat històric propi.
Reconèixer els trets comuns, del passat històric i la tecnologia de les diferents cultures presents a l’aula.
Cultivar una visió crítica del consum actual en comparació a la tecnologia i explotació del medi d’ara fa 6.000 anys.
Incitar els alumnes al respecte pel patrimoni i la valoració dels professionals i del treball efectuat per a la
recuperació del passat.

Nivell:
Nombre d’alumnes:
Durada de l’activitat:
Preu:

EP
Grup / classe
2h
6,90 €/ alumne (Descomptes en horaris especials)

Informació i reserves: parcarqueologic@gava.cat  Tel. 93 263 96 50
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Educació Primària

Recursos Educatius en Línia
Materials i activitats a la xarxa.

Descripció
El Parc Arqueològic Mines de Gavà posa a l’abast de mestres els REL (recursos educatius en línia), activitats didàctiques
interactives i materials descarregables per completar el treball a l’aula. Un ampli ventall de recursos, que s’anirà ampliant
progressivament. Vídeos, interactius, jocs didàctics descarregables, etc. per treballar de forma individual o en grup, sobre
paper, amb ordinadors personals o també amb les noves pissarres digitals.
“Introduir materials i activitats en línia amb contingut de patrimoni en els processos d’ensenyament i aprenentatge permet
un aprenentatge transversal de continguts procedents de diferents matèries i afavoreix l’adquisició de competències
bàsiques en situacions i pràctiques reals de l’alumnat.” (Educació, museus i TIC. Materials i activitats a Internet. Janine
Sprünker i Glòria Munilla. 2010)

Objectius pedagògics





Prendre contacte per primera vegada amb les mines de Gavà.
Treballar diferències i semblances dels modes de vida i dels objectes d’abans i ara: el menjar, l’agricultura i la
ramaderia, els utensilis quotidians...
Treballar la comprensió gràfica, plàstica, motricitat i l’expressió gestual.
Familiartizar-se amb l’ús de les TIC.

Continguts





La fauna del neolític. Diferència entre salvatge i domèstic. Identificació dels animals que pertanyen a cada tipus.
Les activitats quotidianes a la prehistòria: la cacera, la ramaderia, aprofitament dels recursos animals per obtenir
aliment, abric, eines, etc.
Familiaritzar-se amb objectes i eines del passat fets amb materials naturals: pics de pedra, llànties, eines d’os, etc.
Conèixer l’activitat minera i la joieria de variscita pròpies de Gavà.

Actituds i valors





Despertar el misteri i la curiositat pel temps passat.
Interès i respecte pels espais històrics i els nostres avantpassats.
Descoberta dels espais de la ciutat de Gavà.
Implicació i constància en les activitats proposades. Treball cooperatiu.

Nivell:
Nombre d’alumnes:
Durada de l’activitat:
Preu:

EP
Sense límit
Variable
Gratuït

Descàrregues:
www.parcarqueologic.cat
Informació i reserves: parcarqueologic@gava.cat  Tel. 93 263 96 50
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Educació Secundària

Activitats






Visita guiada + Taller “La joieria prehistòrica”
Visita guiada + Taller “Investigació oberta: neolític”
Visita guiada al Parc Arqueològic Mines de Gavà
Treball de síntesi: “L’ésser humà, actor en el paisatge”
Recursos Educatius en Línia
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Educació Secundària

Visita guiada + Taller “La joieria prehistòrica”
Un viatge fascinant al cor de la terra per sentir-se miner/a i joier/a com els homes i les dones del
neolític...
Descripció
De les Mines Prehistòriques de Gavà, se n’extreia un mineral de color verd emprat per a l’elaboració de joies: la variscita.
Semblant a la turquesa, a la variscita se li atribuïen valors i atributs màgics vinculats amb la fertilitat de la terra.
Mitjançant una activitat plàstica, la reconstrucció del procés d’elaboració de les joies, els alumnes entraran en contacte
amb la cultura i la tecnologia de l’època neolítica d’una manera lúdica. Un element creatiu que després s’enduran a casa
com a record.

Objectius pedagògics




Reflexionar sobre el valor simbòlic i social que l’ornamentació ha tingut i té al llarg de la història i en totes les
societats conegudes fins ara.
Conèixer objectes del passat.
Experimentar el procediment de fabricació d’una joia al neolític.

Continguts




El valor social i simbòlic de l’ornamentació al llarg de la història.
Identitat i ornamentació: joc d’identificació de símbols culturals.
Elaboració d’una joia seguint el procés emprat al neolític.

Actituds i valors






Claus de comportament en un espai museu.
Interès i respecte pel nostre patrimoni i els nostres avantpassats.
Descoberta dels espais de la ciutat de Gavà.
Aprenentatge i joc cooperatiu.
El canvi i la transformació són inherents a l’ésser humà.

Nivell
Nombre d’alumnes:
Durada de l’activitat:
Preu:

ESO
Grup / classe
2 h: Inclou entrada al Parc, visita guiada a la mina didàctica i taller.
3 h: Inclou entrada al Parc, visita guiada a la mina didàctica, visita guiada a l’exposició i taller.
2 h: 8,60 €/ alumne. 3 h: 9,20 €/ alumne (Descomptes en horaris especials)

Informació i reserves: parcarqueologic@gava.cat  Tel. 93 263 96 50
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Educació Secundària

Visita guiada + Taller “Investigació oberta: neolític”
Desxifrar enigmes del passat com ho faria un arqueòleg...
Descripció
Amb aquest taller es pretén que els alumnes coneguin de prop la metodologia de treball de l’arqueòleg i l’apassionant món
de la recerca. A partir d’una sèrie de pistes, els alumnes hauran de descobrir un personatge enigmàtic i reconstruir
cooperativament el passat neolític. A partir de la recerca científica, ens acostarem a les habilitats, als coneixements i a la
forma de pensament dels nostres avantpassats.

Objectius pedagògics






Conèixer i manipular objectes arqueològics (reproduccions).
Familiaritzar-se amb la metodologia científica pròpia del treball de laboratori.
Acostar-se al paisatge neolític i als seus protagonistes.
Fomentar el treball cooperatiu.
Fomentar el respecte pel patrimoni i la valoració dels professionals i del treball efectuat per a la recuperació del
passat.

Continguts




Restes i objectes arqueològics (reproduccions).
Estudi i identificació dels objectes: la metodologia científica i el treball de laboratori.
Elaboració d’un gran mural magnètic que recrea gràficament el paisatge neolític i els seus protagonistes: espècies
vegetals i animals, eines i utensilis, elements de l’àmbit domèstic, etc. i, finalment, l’ésser humà.

Actituds i valors





Claus de comportament en un espai museu.
Interès i respecte pel nostre patrimoni i els nostres avantpassats.
Descoberta dels espais de la ciutat de Gavà.
Riquesa de l’aprenentatge cooperatiu i del treball en equip.

Nivell
Nombre d’alumnes:
Durada de l’activitat:
Preu:

ESO
Grup / classe
2 h: Inclou entrada al Parc, visita guiada a la mina didàctica i taller.
3 h: Inclou entrada al Parc, visita guiada a la mina didàctica, visita guiada a l’exposició i taller.
2 h: 8,60 €/ alumne. 3 h: 9,20 €/ alumne (Descomptes en horaris especials)

Informació i reserves: parcarqueologic@gava.cat  Tel. 93 263 96 50
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Educació Secundària

Visita guiada al Parc Arqueològic Mines de Gavà
Endinseu-vos en els misteris de les mines en galeria més antigues d’Europa! Un viatge al cor de la terra...
Descripció
Com vivien, què feien, com eren els nostres avantpassats de fa 6.000 anys...? El Parc Arqueològic Mines de Gavà ens
ofereix les respostes a través d’una experiència plena d’emocions. La visita convida a posar-se en la pell d’un arqueòleg i a
seguir totes les pistes que ens dóna aquest jaciment únic a Europa. Desvetllar els secrets del Parc ens permetrà entendre
el nostre passat i construir el nostre present.
Un viatge fascinant a la prehistòria de la mà de guies especialitzats, amb el suport de diferents recursos: el misteriós
jaciment subterrani de les mines neolítiques, la museografia i recreació escenogràfica de tecnologia puntera o el kit
d’objectes prehistòrics manipulables... Una aventura inoblidable!

Objectius pedagògics




Experimentar en primera persona l’aventura d’endinsar-se al subsòl i descobrir un jaciment únic.
Conèixer les diferents disciplines que estudien el passat.
Acostar-se al medi natural, a la tecnologia i a les creences dels nostres avantpassats.

Continguts




Recorregut per la zona d’exposició per conèixer les diferents disciplines que estudien el passat.
Visionat d’audiovisuals i explicacions interactives dels arqueòlegs sobre el coneixement del medi natural (entorn,
recursos, etc.), la tecnologia dels nostres avantpassats, així com les seves creences i formes de pensament.
Visita a la mina reproduïda, un espai únic per experimentar l’emoció de recórrer una mina garantint la màxima
seguretat i accessibilitat, excel·lint la qualitat didàctica.

Actituds i valors





Creació de vincles afectius amb l’entorn i passat històric propi.
Reconèixer els trets comuns del passat històric i la tecnologia, de les diferents cultures presents a l’aula.
Cultivar una visió crítica del consum actual en comparació a la tecnologia i explotació del medi d’ara fa 6.000 anys.
Incitar els alumnes al respecte pel patrimoni i la valoració dels professionals i del treball efectuat per a la
recuperació del passat.

Nivell
Nombre d’alumnes:
Durada de l’activitat:
Preu:

ESO
Grup / classe
2h
6,90 €/ alumne (Descomptes en horaris especials)

Informació i reserves: parcarqueologic@gava.cat  Tel. 93 263 96 50
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Educació Secundària

Treball de síntesi “L’ésser humà, actor en el paisatge”
Descripció
L’eix al voltant del qual gira el treball de síntesi és la relació entre l’entorn natural i l’aprofitament que l’ésser humà va fer
del medi a la prehistòria. Els alumnes descobriran com el paisatge va condicionar els assentaments i aprofitament dels
recursos naturals en època neolítica. Això és farà partir de l’estudi de les Mines Prehistòriques i del Parc Natural del Garraf.
Durant dos dies, a Gavà, els alumnes faran un treball de camp d’observació i de recollida de dades amb ajuda dels
monitors del Museu i del Parc Arqueològic, per fer-ne una exposició final en una simulació d’un congrés de prehistòria.
Igualment, es proposen diferents materials didàctics per tal que aquest treball tingui continuïtat i sigui avaluat al centre.

Objectius pedagògics






Potenciar el procés de construcció de coneixements.
Desenvolupar un treball d’investigació transversal a diferents disciplines: arqueologia, paleontologia, matemàtiques,
geografia, mineralogia, tecnologia, etc.
Treballar la metodologia científica, de buscar, recollir, ordenar i analitzar unes dades.
Conèixer i utilitzar el vocabulari específic de l’activitat arqueològica, la prehistòria, i la geologia i geografia.
Aprendre a treballar en equip i cultivant els bons hàbits. Aprendre a posar en comú i debatre la informació
obtinguda.

Continguts





Identificació dels elements que configuren el paisatge i que interactuen entre si en la seva transformació.
Caracterització d’alguns trets bàsics de la prehistòria, en especial del neolític.
Coneixement del medi natural de la zona del Garraf (ara i abans) i de com era aprofitat per l’home fa 6.000.
Anàlisi de les activitats humanes que van iniciar la transformació activa del paisatge.

Actituds i valors




Aprendre a treballar en grup.
Desenvolupar l’autoestima i el respecte a l’altri.
Incitar els alumnes al respecte pel patrimoni i la valoració del treball efectuat per a la recuperació del passat.

Nivell:
Nombre d’alumnes:
Lloc:
Durada de l’activitat:
Preu:

1r i 2n d’ESO
Grup / classe (per subgrup)
Parc Arqueològic Mines de Gavà i Museu de Gavà
Dos dies, de 9.30 a 13.30 i de 14.30 a 16.30 h
24 €/ alumne

Informació i reserves: museu@gava.cat  Tel. 93 263 96 10
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Educació Secundària

Recursos Educatius en Línia
Materials i activitats a la xarxa.

Descripció
El Parc Arqueològic Mines de Gavà posa a l’abast de mestres els REL (recursos educatius en línia), activitats didàctiques
interactives i materials descarregables per completar el treball a l’aula. Un ampli ventall de recursos, que s’anirà ampliant
progressivament. Vídeos, interactius, jocs didàctics descarregables, etc. per treballar de forma individual o en grup, sobre
paper, amb ordinadors personals o també amb les noves pissarres digitals.
“Introduir materials i activitats en línia amb contingut de patrimoni en els processos d’ensenyament i aprenentatge permet
un aprenentatge transversal de continguts procedents de diferents matèries i afavoreix l’adquisició de competències
bàsiques en situacions i pràctiques reals de l’alumnat.” (Educació, museus i TIC. Materials i activitats a Internet. Janine
Sprünker i Glòria Munilla. 2010)

Objectius pedagògics





Prendre contacte per primera vegada amb les mines de Gavà.
Treballar diferències i semblances dels modes de vida i dels objectes d’abans i ara: el menjar, l’agricultura i la
ramaderia, els utensilis quotidians...
Treballar la comprensió gràfica, plàstica, motricitat i l’expressió gestual.
Familiartizar-se amb l’ús de les TIC.

Continguts





La fauna del neolític. Diferència entre salvatge i domèstic. Identificació dels animals que pertanyen a cada tipus.
Les activitats quotidianes a la prehistòria: la cacera, la ramaderia, aprofitament dels recursos animals per obtenir
aliment, abric, eines, etc.
Familiaritzar-se amb objectes i eines del passat fets amb materials naturals: pics de pedra, llànties, eines d’os, etc.
Conèixer l’activitat minera i la joieria de variscita pròpies de Gavà.

Actituds i valors





Despertar el misteri i la curiositat pel temps passat.
Interès i respecte pels espais històrics i els nostres avantpassats.
Descoberta dels espais de la ciutat de Gavà.
Implicació i constància en les activitats proposades. Treball cooperatiu.

Nivell:
Nombre d’alumnes:
Durada de l’activitat:
Preu:

ESO
Sense límit
Variable
Gratuït

Descàrregues:
www.parcarqueologic.cat
Informació i reserves: parcarqueologic@gava.cat  Tel. 93 263 96 50
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Batxillerat
Activitats




Visita guiada + Taller “La joieria prehistòrica”
Visita guiada + Taller “Investigació oberta: neolític”
Visita guiada al Parc Arqueològic Mines de Gavà

24

Batxillerat

Visita guiada + Taller “La joieria Prehistòrica”
Un viatge fascinant al cor de la terra per sentir-se miner/a i joier/a com els homes i les dones del
neoític...
Descripció
De les Mines Prehistòriques de Gavà, se n’extreia un mineral de color verd emprat per a l’elaboració de joies: la variscita.
Semblant a la turquesa, a la variscita se li atribuïen valors i atributs màgics vinculats amb la fertilitat de la terra.
Mitjançant una activitat plàstica, la reconstrucció del procés d’elaboració de les joies, els alumnes entraran en contacte
amb la cultura i la tecnologia de l’època neolítica d’una manera lúdica. Un element creatiu que després s’enduran a casa
com a record.

Objectius pedagògics




Reflexionar sobre el valor simbòlic i social que l’ornamentació ha tingut i té al llarg de la història i en totes les
societats conegudes fins ara.
Conèixer objectes del passat.
Experimentar el procediment de fabricació d’una joia al neolític.

Continguts




El valor social i simbòlic de l’ornamentació al llarg de la història.
Identitat i ornamentació: joc d’identificació de símbols culturals.
Elaboració d’una joia seguint el procés emprat al neolític.

Actituds i valors






Claus de comportament en un espai museu.
Interès i respecte pel nostre patrimoni i els nostres avantpassats.
Descoberta dels espais de la ciutat de Gavà.
Aprenentatge i joc cooperatiu.
El canvi i la transformació són inherents a l’ésser humà.

Nivell:
Nombre d’alumnes:
Durada de l’activitat:
Preu:

Batxillerat
Grup / classe
2 h: Inclou entrada al Parc, visita guiada a la mina didàctica i taller.
3 h: Inclou entrada al Parc, visita guiada a la mina didàctica, visita guiada a l’exposició i taller.
2 h: 8,60 €/ alumne. 3 h: 9,20 €/ alumne (Descomptes en horaris especials)

Informació i reserves: parcarqueologic@gava.cat  Tel. 93 263 96 50
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Batxillerat

Visita guiada + Taller “Investigació oberta: neolític”
Desxifrar enigmes del passat com ho faria un arqueòleg...
Descripció
Amb aquest taller es pretén que els alumnes coneguin de prop la metodologia de treball de l’arqueòleg i l’apassionant món
de la recerca. A partir d’una sèrie de pistes, els alumnes hauran de descobrir un personatge enigmàtic i reconstruir
cooperativament el passat neolític. A partir de la recerca científica, ens acostarem a les habilitats, als coneixements i a la
forma de pensament dels nostres avantpassats.

Objectius pedagògics






Conèixer i manipular objectes arqueològics (reproduccions).
Familiaritzar-se amb la metodologia científica pròpia del treball de laboratori.
Acostar-se al paisatge neolític i als seus protagonistes.
Fomentar el treball cooperatiu.
Fomentar el respecte pel patrimoni i la valoració dels professionals i del treball efectuat per a la recuperació del
passat.

Continguts




Restes i objectes arqueològics (reproduccions).
Estudi i identificació dels objectes: la metodologia científica i el treball de laboratori.
Elaboració d’un gran mural magnètic que recrea gràficament el paisatge neolític i els seus protagonistes: espècies
vegetals i animals, eines i utensilis, elements de l’àmbit domèstic, etc. i, finalment, l’ésser humà.

Actituds i valors





Claus de comportament en un espai museu.
Interès i respecte pel nostre patrimoni i els nostres avantpassats.
Descoberta dels espais de la ciutat de Gavà.
Riquesa de l’aprenentatge cooperatiu i del treball en equip.

Nivell:
Nombre d’alumnes:
Durada de l’activitat:
Preu:

Batxillerat
Grup / classe
2 h: Inclou entrada al Parc, visita guiada a la mina didàctica i taller.
3 h: Inclou entrada al Parc, visita guiada a la mina didàctica, visita guiada a l’exposició i taller.
2 h: 8,60 €/ alumne. 3 h: 9,20 €/ alumne (Descomptes en horaris especials)

Informació i reserves: parcarqueologic@gava.cat  Tel. 93 263 96 50
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Batxillerat

Visita guiada al Parc Arqueològic Mines de Gavà
Endinseu-vos en els misteris de les mines en galeria més antigues d’Europa! Un viatge al cor de la terra...
Descripció
Com vivien, què feien, com eren els nostres avantpassats de fa 6.000 anys...? El Parc Arqueològic Mines de Gavà ens
ofereix les respostes a través d’una experiència plena d’emocions. La visita convida a posar-se en la pell d’un arqueòleg i a
seguir totes les pistes que ens dóna aquest jaciment únic a Europa. Desvetllar els secrets del Parc ens permetrà entendre
el nostre passat i construir el nostre present.
Un viatge fascinant a la prehistòria de la mà de guies especialitzats, amb el suport de diferents recursos: el misteriós
jaciment subterrani de les mines neolítiques, la museografia i recreació escenogràfica de tecnologia puntera o el kit
d’objectes prehistòrics manipulables... Una aventura inoblidable!

Objectius pedagògics




Experimentar en primera persona l’aventura d’endinsar-se al subsòl i descobrir un jaciment únic.
Conèixer les diferents disciplines que estudien el passat.
Acostar-se al medi natural, a la tecnologia i a les creences dels nostres avantpassats.

Continguts




Recorregut per la zona d’exposició per conèixer les diferents disciplines que estudien el passat.
Visionat d’audiovisuals i explicacions interactives dels arqueòlegs sobre el coneixement del medi natural (entorn,
recursos, etc.), la tecnologia dels nostres avantpassats, així com les seves creences i formes de pensament.
Visita a la mina reproduïda, un espai únic per experimentar l’emoció de recórrer una mina garantint la màxima
seguretat i accessibilitat, excel·lint la qualitat didàctica.

Actituds i valors





Creació de vincles afectius amb l’entorn i passat històric propi.
Reconèixer els trets comuns del passat històric i la tecnologia de les diferents cultures presents a l’aula.
Cultivar una visió crítica del consum actual en comparació a la tecnologia i explotació del medi d’ara fa 6.000 anys.
Incitar els alumnes al respecte pel patrimoni i la valoració dels professionals i del treball efectuat per a la
recuperació del passat.

Nivell:
Nombre d’alumnes:
Durada de l’activitat:
Preu:

Batxillerat
Grup / classe
2h
6,90 €/ alumne (Descomptes en horaris especials)

Informació i reserves: parcarqueologic@gava.cat  Tel. 93 263 96 50
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Necessitats específiques: visita sensorial
Una experiència sensorial plena de sorpreses per descobrir un jaciment
únic
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Necessitats específiques: visita sensorial
Una experiència sensorial plena de sorpreses per descobrir un jaciment únic
Descripció
Amb la visita guiada al Parc Arqueològic farem un viatge a la prehistòria per conèixer el jaciment de les mines en galeria
més antigues d’Europa, a través d’una experiència sensorial i acompanyats per un monitor format en tècnica guia.
La visita consisteix en un recorregut pel jaciment a través de la mina reproduïda i els coneixements es completaran gràcies
als exercicis pràctics preparats per a l’ocasió:
 “El mòdul sensorial”, que conté informació en braille i macrocaràcters sobre el jaciment, ofereix la possibilitat de
tenir una experiència tàctil a partir de la reproducció de les peces úniques descobertes a les mines prehistòriques
de Gavà, com són el crani trepanat o la Venus de Gavà.
 El jardí neolític, on coneixerem les espècies vegetals de fa 6.000 anys.
 Exercicis de reconeixement per conèixer i experimentar amb les eines que utilitzaren els miners neolítics.

Objectius pedagògics





Conèixer l’entorn i context històric propi: les mines prehistòriques de Gavà.
Introduir els participants en la cultura material i tecnologia neolítica.
Treballar la mesura i convencions del temps històric, situant-hi la prehistòria i el neolític.
Familiaritzar-se amb el treball amb fonts materials directes.

Continguts






Característiques principals del neolític.
La visita a la mina reproduïda.
La tecnologia neolítica: l’extracció minera i l’elaboració de joies de variscita.
El paisatge natural prehistòric: identificació de les espècies vegetals existents diferenciant les domesticades de les
silvestres.
Anàlisi de les troballes més significatives descobertes al jaciment prehistòric: la Venus de Gavà, el crani trepanat,
exemple de collaret de variscita, pic miner, etc.

Actituds i valors



Creació de vincles afectius amb l’entorn i passat històric propi.
Incitar els alumnes al respecte pel patrimoni i la valoració del treball efectuat per a la recuperació del passat.

Nivell:
Nombre d’alumnes:
Durada de l’activitat:
Preu:

EP, ESO i Batxillerat
Grup / classe
2h
6,90 €/ alumne (Descomptes en horaris especials)

Informació i reserves: parcarqueologic@gava.cat  Tel. 93 263 96 50
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Recursos pedagògics
Idees, materials i suports per a tots els nivells educatius
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Guia de Recursos
Parc Arqueològic Mines de Gavà
Descripció
La Guia de Recursos del Parc Arqueològic Mines de Gavà és un material pedagògic especialment adreçat a professors i
educadors. Amb la Guia comptareu amb una eina completa, pràctica i rigorosa per explicar la prehistòria als vostres
alumnes a través de la visita al Parc Arqueològic Mines de Gavà i el posterior treball a l’aula.

Objectius pedagògics
La Guia de Recursos del Parc ha estat especialment concebuda per oferir a educadors i educadores un únic recurs que
cobreixi totes les necessitat de documentació, preparació de la visita al Parc, i posterior treball a l’aula. Sol·liciteu-la durant
la vostra visita o descarregueu-la gratuïtament a http://www.parcarqueologic.cat/

Continguts
A la Guia, doncs, trobarem tots els coneixements sobre el neolític que podem aprendre en la visita al Parc Arqueològic,
amb una ordenació de la informació que ens facilita el coneixement i el recorregut per l’exposició i que es completa amb
algunes propostes com exercicis pràctics, per consolidar els coneixements a l’aula:
 Cronologia de la prehistòria.
 La metodologia científica arqueològica.
 Contextualització i introducció al neolític.
 Característiques principals del neolític en àmbits temàtics: el medi, la tecnologia, l’ésser humà i l’explotació minera.
 Glossari de referència.
 Propostes de treball a l’aula.
 Altres recursos pedagògics recomanats.

Nivell:
Preu:

Tots els nivells
Gratuïta. Sol·liciteu-la durant la vostra visita al Parc (amb el carnet de docent) o
descarregueu-vos-la a http://www.parcarqueologic.cat/

Mes informació:

parcarqueologic@gava.cat  Tel. 93 263 96 50
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“La Mina en una maleta”
Maleta didàctica del Parc Arqueològic Mines de Gavà
Descripció
La Mina en una maleta és un recurs pedagògic indispensable per
treballar el neolític a l'aula. A partir de reproduccions de les peces i objectes trobats al jaciment, únic al món, de les mines
de Gavà, la prehistòria es trasllada a les escoles per treballar temes com el paisatge geològic, la tecnologia del neolític o
la importància dels intercanvis.
Per abordar aquests temes, la maleta està configurada en 5 nivells d’aproximació que es poden treballar de manera
independent o conjuntament.

Contingut
Nivell 1. El neolític.
Nivell 2. La geologia del Garraf negre i la variscita.
Nivell 3. La mineria a la prehistòria.
Nivell 4. El treball de la variscita.
Nivell 5. Els intercanvis durant el neolític a l’Europa Occidental.
Cada nivell de la maleta té un dossier dividit en tres apartats:
 Documentació del professorat en què s’aborden els aspectes més rellevants sobre la temàtica específica de cada
nivell.
 Fitxes de cada objecte amb descripcions sobre fabricació i composició.
 Recursos didàctics i propostes de treball a l'aula.

Nivell:
Nombre d’alumnes:
Durada:
Preu:

Tots els nivells.
D’ús a les aules dels centres d’educació.
Cessions a concertar.
Gratuït. El centre educatiu s’ha de fer càrrec de l’assegurança de la maleta, del contingut
i del transport.

Informació i reserves: parcarqueologic@gava.cat  Tel. 93 263 96 50
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Recursos pedagògics en línia
El butlletí del Parc Arqueològic Mines de Gavà i el Museu de Gavà
El nostre butlletí electrònic ofereix a professors i professores idees i recursos per a l’aula, així com informació sobre les
nostres activitats.
Per rebre’l, registra’t http://www.patrimonigava.cat/cat/imgpcn/formulari_subscripcio_professors.asp

El bloc del Parc Arqueològic Mines de Gavà
http://www.parcarqueologic.blogspot.com/
Un espai de diàleg i d’intercanvi de la comunitat educativa amb notícies d’interès, enllaços, recursos i informació sobre les
nostres activitats.

El web del Parc Arqueològic Mines de Gavà
http://www.parcarqueologic.cat/
Tot el que necessitis saber sobre aquest jaciment únic al món ho trobaràs al nostre web.

Recursos Educatius en Línia (REL) del Parc Arqueològic Mines de Gavà.
Activitats didàctiques interactives i materials descarregables per completar el treball a l’aula. Vídeos, interactius,
presentacions, jocs didàctics descarregables, etc. per treballar de forma individual o en grup, sobre paper, amb ordinadors
personals o amb les noves pissarres digitals.
Consulta i descarrega’t els materials a www.parcarqueologic.cat.
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Educació en el lleure
Casal d’estiu
Activitats adreçades a entitats de lleure
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Educació en el lleure
Informeu-vos a final de curs del casal d’estiu al Parc i la resta d’activitats adreçades a entitats de lleure al Parc
Arqueològic Mines de Gavà i al Museu de Gavà
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Viu la prehistòria!
Servei Pedagògic
Parc Arqueològic Mines de Gavà
Informació i reserves: 93 263 96 50  parcarqueologic@gava.cat

http://www.parcarqueologic.blogspot.com/
http://www.parcarqueologic.cat/

És un projecte de:

Amb el suport de:

