
ACTIVA’T AL MUSEU
ACTIVITATS EDUCATIVES



HOLA, MUSEU! 
DURADA
2 torns de 45 minuts

PREU
4€ per alumne

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Visitarem el museu guiats per una ronda-
llaire que domina l’art d’explicar històries. 
Ens plantejarà reptes, ens engrescarà a 
participar en alguna petita activitat ma-
nipulativa, i fins i tot ens convidarà a ves-
tir-nos de romans per finalitzar la visita en 
un “photocall”.

OBJECTIUS
 Descobrir què és un museu i per a què 

serveix.
 Aprendre a comportar-se a dins d’un mu-

seu i passar-s’ho bé amb el que ens ofereix.
 Aprendre com vivia la gent de les coves 

en el temps de la prehistòria, i com vivien 
els romans de l’antiga Dertosa.

COMPETÈNCIES

 Educació en valors.
 Pensar i comunicar.
 Coneixement del medi social, natural i 

cultural.

EDUCACIÓ INFANTIL 

Vols entrar al museu com si entressis en un conte? 
Aquesta és la teva activitat
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ELS PRIMERS 
ARTISTES
DURADA
2 torns de 45 minuts

PREU
4€ per alumne

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Coneixerem i comentarem les diferents 
mostres de pintura rupestre que s’han tro-
bat a les Terres de l’Ebre, així com alguns 
exemples d’art prehistòric en altres tipus 
de suports com la pedra, la fusta i l’os. Tot 
seguit descobrirem com es pintava a la 
prehistòria, com es feien els pigments que 
utilitzaven i quines eren les eines que feien 

servir per pintar. Posarem en pràctica tot 
el que hem après i farem una gran pintura 
mural. Per acabar cada alumne pintarà el 
seu propi fragment de pedra o fusta i se’l  
podrà emportar a casa.

OBJECTIUS
 Despertar l’interès per conèixer l’art pre-

històric.
 Experimentar amb eines i materials.

COMPETÈNCIES

 Història.
 Artística i cultural.
 Coneixement del medi social, natural i 

cultural.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Vols conèixer i experimentar com pintaven a la prehistòria? 
Aquesta és la teva activitat
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LES PRIMERES 
TECNOLOGIES
DURADA
1 hora

PREU
4€ per alumne

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
A l’exposició permanent del museu ob-
servarem les diferents eines de sílex de la 
prehistòria que hi ha a les vitrines i desco-
brirem per a què servien. Després, a l’aula 
didàctica, aprendrem la tècnica de la talla 
de sílex, i cada alumne es farà la seva prò-
pia fletxa.

OBJECTIUS
 Conèixer el procés d’elaboració de les di-

ferents eines de sílex de la prehistòria.
 Estimular habilitats d’observació i deduc-

ció relacionades amb la utilització d’aques-
tes eines.

COMPETÈNCIES

 Història.
 Tecnologia.
 Coneixement del medi social, natural i 

cultural.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Vols saber com es feien les eines els prehistòrics? 
Fes-te la teva fletxa
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DESCOBREIX EL 
MUSEU DE TORTOSA
DURADA
45 minuts a l’exposició permanent i 
45 minuts al magatzem

PREU
4€ per alumne

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Visitarem el magatzem, on només entren 
els professionals que hi treballen, i desco-
brirem quines són les principals funcions 
d’un museu, tota una descoberta de tre-
sors dels nostres avantpassats i de nous 
perfils professionals. A l’exposició perma-

nent farem un recorregut per les diferents 
etapes de la història de Tortosa i ens aca-
barem vestint de romans.

OBJECTIUS
 Descobrir quines són les principals fun-

cions del Museu de Tortosa: investigar, do-
cumentar, conservar i difondre el valor del 
patrimoni.
 Posar en valor el patrimoni històric i cultu-

ral de la ciutat i del territori.

COMPETÈNCIES
 Història.
 Artística i cultural.
 Coneixement del medi social, natural i 

cultural.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Has entrat mai al magatzem d’un museu? 
T’hi convidem
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QUIZ AT THE MUSEUM
DURADA
2 torns de 45 minuts

PREU
4 euros per alumne

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
La llengua anglesa serà vehicular al llarg 
d’aquesta activitat. L’alumnat podrà conèixer 
la col·lecció del museu de manera autòno-
ma, didàctica i fent servir les tecnologies de 
comunicació. En la descoberta de l’exposi-
ció permanent els alumnes aniran en pare-
lles. Cada parella tindrà un qüestionari en 
anglès i l’anirà completant a mida que avanci 
la visita amb l’ajuda dels aparells d’audioguia 
en la seva opció en anglès.

OBJECTIUS
 Participar en una activitat cultural en an-

glès, oferint als alumnes una oportunitat 
per comprovar les seves competències lin-
güístiques en aquesta llengua.
 Aprofundir en la història local de Tortosa, i 

el seu territori d’influència, a partir del con-
tacte directe amb testimonis materials de 
diferents èpoques històriques.

COMPETÈNCIES

 Comunicativa, lingüística i audiovisual.
 Artística i cultural.
 Autonomia i iniciativa personal.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

The Museum has a challenge for you 
Are you ready?
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ACTIVITAT

HOLA, MUSEU!
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COMPETÈNCIES

 Educació en valors.
 Pensar i comunicar.
 Coneixement del medi 

social, natural i cultural.
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PREU

4 € 
alumne

DURADA

45 min.

ELS PRIMERS
ARTISTES

 Història.
 Artistica i cultural.
 Coneixement del medi 

social, natural i cultural.

4 € 
alumne

1.30 h.

DESCOBREIX
EL MUSEU
DE TORTOSA

 Història.
 Artística i cultural.
 Coneixement del medi 

social, natural i cultural.

4 € 
alumne

1.30 h.

QUIZ AT 
THE MUSEUM * 

 Comunicativa, 
lingüística i audiovisual.
 Artística i cultural.
 Autonomia i iniciativa 

personal.

4 € 
alumne

45 min.

RESUM D’ACTIVITATS 
I COMPETÈNCIES

*Activitat en anglès, recomanada per 4t ESO.

LES PRIMERES
TECNOLOGIES

 Història.
 Tecnologia.
 Coneixement del medi 

social, natural i cultural.

4 € 
alumne

1 h.
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