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L’ARQUEOLOGIA ALS MUSEUS. OFERTA PEDAGÒGICA 
Sandra Montón i Lluis Monfort 
 
Museus de Barcelona 
MB1. Alella, Maresme. Masia-museu de Can Magarola  
MB2. Badalona, Barcelonès. Museu de Badalona 
MB3. Barcelona, Barcelonès. Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona 
MB4. Barcelona, Barcelonès. Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí 
MB5. Barcelona, Barcelonès. Museu Egipci de Barcelona 
MB6. Barcelona, Barcelonès. Museu Etnogràfic Andino-Amazònic 
MB7. Barcelona, Barcelonès. Museu Etnològic 
MB8. Barcelona, Barcelonès. Museu d’Història de Catalunya 
MB9. Barcelona, Barcelonès. Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona 
MB10. Berga, Bergadà. Museu Municipal de Berga 
MB11. Caldes de Montbui, Vallès Oriental. Thermàlia-Museu de Caldes de Montbui 
MB12. Calella, El Maresme. Museu Arxiu Municipal 
MB13. Els Prats de Rei, Anoia. Museu Municipal Josep-Castellà Real 
MB14. Vilanova i la Geltrú, Garraf. Biblioteca Museu Victor Balaguer 
MB15. Gavà, Baix Llobregat. Museu de Gavà 
MB16.Granollers, Vallès Oriental. Museu de Granollers 
MB17. Hospitalet de Llobregat, Barcelonès. Museu de l’Hospitalet 
MB18. Llinars del Vallès, Vallès Oriental. Museu Municipal “Joan Pla i Gras” 
MB19. Manresa, Bages. Museu Comarcal de Manresa 
MB20. Mataró, Maresme. Museu de Mataró 
MB21. Moià, Bages. Museu de Moià 
MB22. Molins de Rei, Baix Llobregat. Museu Municipal de Molins de Rei 
MB23. Monestir de Montserrat, Bages. Museu de Montserrat 
MB24. Montmeló, Vallès Oriental. Museu Municipal de Montmeló 
MB25. Olèrdola, Alt Penedès. Museu d’Arqueologia de Catalunya-Olèrdola 
MB26. Roda de Ter, Osona. Museu Arqueològic de L’Esquerda 
MB27. Sabadell, Vallès Occidental. Museu d’Història de Sabadell 
MB28. Sant Feliu de Codines, Vallès Oriental. Museu Municipal de Can Xifreda 
MB29. Sant Martí Sarroca, Alt Penedès. Castell-Museu Municipal de Sant Martí 
Sarroca 
MB30. Santa Coloma de Gramanet, Barcelonès. Museu Torre Balldovina 
MB31. Terrassa, Vallès Occidental. Museu de Terrassa 
MB32. Vilafranca del Penedès, Alt Penedès. Museu de Vilafranca 
MB33. Vila Nova de Sau, Osona. Museu de Vilanova de Sau 
MB34. Vilassar de Dalt, Maresme. Museu Municipal de Vilassar de Dalt 
 
Museus de Girona 
MG1. Arbúcies, La Selva. Museu Etnològic del Montseny “La Gabella” 
MG2. Banyoles, Pla de l’Estany. Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles 
MG3. Fontcoberta, Pla de l’Estany. Museu de la història de Fontcoberta 
MG4. Girona, Gironès. Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (Casc)-Museu 
d’Arqueologia de Catalunya 
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MG5. Girona, Gironès. Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona 
MG6. Girona, Gironès. Museu d’Història de la Ciutat de Girona 
MG7. L’Escala, Alt Empordà. Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries 
MG8. Llagostera, Gironès. Museu Municipal de Llagostera 
MG9. Torroella de Montgrí, Baix Empordà. Museu del Montgrí i del Baix Ter 
MG10.Tossa de Mar, La Selva. Museu Municipal de Tossa de Mar 
MG11. Ullastret, Baix Empordà. Museu d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret 
 
Museus de Lleida 
ML1. Artesa de Lleida, Segrià. Museu Arqueològic d’Artesa de Lleida 
ML2. Artesa de Segre, La Noguera. Museu del Montsec 
ML3. Guissona, La Segarra. Museu de Guissona Eduard Camps Cava 
ML4. Isona, Pallars Jussà. Museu de la Conca Dellà 
ML5. Juneda, Les Garrigues. Museu Municipal de Juneda 
ML6. Lleida, Segrià. Museu Diocesà de Lleida 
ML7. Montblanc, Conca de Barberà. Museu Comarcal de la Conca de Barberà 
ML8. Sant Llorenç de Morunys, Solsonès. Museu Valldelord 
ML9. Seròs, Segrià. Centre d’Arqueologia d’Aviganya (Institut d’Estudis Ilerdencs) 
ML10. Solsona, Solsonès. Museu Diocesà i Comarcal de Solsona 
ML11. Tàrrega, Urgell. Museu Comarcal de l’Urgell 
ML12. Vielha, Vall d’Aran. Museu dera Val d’Aran 
 
Museus de Tarragona 
MT1. Amposta, Montsià. Museu Comarcal del Montsià 
MT2. Cambrils, Baix Camp. Museu d’Història de Cambrils 
MT3. El Perelló, Baix Ebre. Museu Municipal del Perelló 
MT4. Reus, Baix Camp. Museu Comarcal Salvador Vilaseca 
MT5. Tarragona, Tarragonès. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
MT6. Vendrell, Baix Penedès. Museu Arqueològic de El Vendrell 
MT7. Vila-Rodona, Alt Camp. Museu de Vila-Rodona 
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Museus de Barcelona 
 
MB1. MASIA MUSEU MUNICIPAL CAN MAGAROLA    
    
Contingut Arqueològic 
Es poden veure restes que, des de l’Eneolític fins l’època romana, provenen de 
jaciments de l’entorn. Així, per exemple, trobem restes de l’Eneolític i de l’Edat del 
Bronze procedents de la necròpolis de la urbanització “Mar i Muntanya" i “Can Cues” i 
materials d’època ibèrica del jaciment de San Miquel.  
Període Cronològic 
Eneolític, Bronze, Ibèric-romanització (s.II-I a.C.), Romà (s.I d.C.). 
Visita didàctica al museu 
-Durada: 1.15h. 
-A qui s’adreça: Tots els nivells. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Full de la sala d'arqueologia. 
 
Comarca Maresme. 
Adreça Av. San Mateu, 2. 08320, Alella. 
Telèfon 93.540.40.24. 
Fax 93.540.02.16. 
E-mail alellacultura@redestb.es (e-mail de l’ Ajuntament) 
Pàgina web www.canmagarola.com 
Propietat Ajuntament. 
Edifici on es troba Masia del s.XIII remodelada en el transcurs dels segles. 
Preus 
-visita 300 pessetes/alumne. 
-visita didàctica 300 pessetes/alumne. 
Horari Escolar A convenir.  

mailto:alellacultura@redestb.es
http://www.canmagarola.com
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MB2. MUSEU DE BADALONA      
 
Contingut Arqueològic 
L’exposició permanent està constituïda principalment per les restes arqueològiques 
procedents de la ciutat romana de Baetulo. També es poden veure materials paleolítics 
(gratadors, burins, nuclis) i neolítics (fragments de sílex, destrals de pedra polida) 
procedents de la zona de Llefià, ceràmiques de l’Edat del Ferro, materials ibèrics del 
Turó d'en Boscà i restes hel·lenístiques.  
Període Cronològic 
Paleolític, Neolític, Ferro, Ibèric, Grec, Romà.  
Visita didàctica al museu 
-Durada: 1.15 h.  
-A qui s’adreça: EP i ESO. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Dossier de l’exposició permanent Baetulo:ciutat romana per treballar la visita 
comentada. Aquest dossier es pot adaptar a tots els nivells educatius. S’ofereixen també 
materials destinats al personal docent per treballar les etapes precedents a l'ocupació 
romana. A més, el museu ha publicat la guia Baetulo. Ciutat romana, on es repassa la 
història de Badalona i els diferents àmbits que configuren el museu. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Taller d’arqueologia .TA13. 
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Ciutat Romana de Baetulo. JB1 
Altres Serveis 
Servei de monitors, assessorament pedagògic, biblioteca especialitzada, botiga. 
 
Comarca Barcelonès. 
Adreça Pl. de la Assemblea de Catalunya, 1. 08911, Badalona. 
Telèfon 93.384.17.50. 
Fax 93.384.16.62. 
Propietat Ajuntament. 
Edifici on es troba Edifici modern construït per emmarcar les restes de la ciutat romana de Baetulo. 
Preus 
-visita Gratuïta 
-visita didàctica 200 pessetes/alumne. Inclou entrada a les Termes de Baetulo. 
Horari Escolar De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i de 16 a 18 h. 
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MB3. MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA-BARCELONA    
     
Contingut Arqueològic 
El museu recull, bàsicament, conjunts procedents dels principals jaciments de Catalunya 
des del Paleolític fins a l’època romana.  
Període Cronològic 
Paleolític, Neolític, Bronze, Ferro, Ibèric, Celtiber, Grec, Roma, Egipci. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1.30 h.  
-A qui s’adreça Hi ha diferents itineraris adaptats pels nivells educatius d’EP i ESO. 
L’itinerari Evolució humana i tecnològica s’adequa al tercer cicle d’EP i ESO; Els ibers 
a Catalunya, a EP i ESO; L’empremta grega i romana a Catalunya, a EP i primer cicle 
d’ ESO; Cultures clàssiques, a l’ESO. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
El Fitxer del Museu, per l’Ensenyament Secundari obligatori i postobligatori, planteja la 
realització d’un treball d'investigació a partir del qual l’alumnat disposarà del seu propi 
fitxer dels objectes del museu. Conté un guió per al personal docent, amb les 
indicacions per omplir-lo i les fitxes de treball. 
El dossier didàctic Els Ibers conté una síntesi informativa per al personal docent, 
complementada amb unes fitxes de treball per l’alumnat.  
Per la visita a les sales de cultura clàssica, l’alumnat disposa d’uns quaderns de treball 
sobre aquesta època. 
També s’han elaborat cinc maletes didàctiques -L’evolució de l'home, El Paleolític: 
tècniques i recursos, Els fenicis a la Mediterrània occidental, Els ibers: avenços tècnics 
i culturals, Cultura grega i romana- amb reproduccions d’objectes museistics que 
serveixen per aprofundir en cada un d’aquests temes i posar a l’abast del personal 
docent tot un seguit de possibilitats i suggeriments per treballar a l’aula.  
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Un passeig al llarg del temps. TG1 
Investiguem el passat. TA12 
Com vivien els nostres avantpassats. TP19 
Déus, herois i mites. TM8 
La casa romana. TM9 
Epigrafia llatina: cursus honorum. TM10 
 
Comarca Barcelonès 
Adreça Passeig Sta. Madrona, 39-41. 08038, Barcelona. 
Telèfon 93.424.65.77. 
Fax 93.424.56.30. 
E-mail mac@arsweb.com 
Pàgina Web http://www.mac.es 

http://www.bcn.es/IMEB/program.htm 
Propietat Generalitat. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes, invidents, sord-muts, psíquic.  
Edifici on es troba Antic Palau de les Arts Gràfiques. Edifici que evoca l’art florentí del Renaixement i 
que ha sofert diverses modificacions per a la seva adequació actual com a museu. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Grups superiors a 20, 350 pessetes/alumne. Grups inferiors a 20, 7.000 
pessetes/grup. 
Horari Escolar De dimarts a divendres, de 9.30 a 19 h.  
 

mailto:mac.arsweb.com
http://www.mac.es
http://www.bcn.es/IMEB/program.htm
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MB4. MUSEU BARBIER-MUELLER D'ART PRECOLOMBÍ    
 
Contingut Arqueològic  
L’exhibició permanent recull les diferents manifestacions culturals de l’Amèrica 
precolombina, des de les primeres societats complexes del segon mil·leni a.C. fins al 
moment de contacte amb els europeus. La col·lecció presenta les àrees geogràfico-
culturals de Mesoamèrica, Amèrica Central, Andes Centrals i Baixa Amazònia. 
Període Cronològic 
Precolombí. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1h. i 1.30 h.  
-A qui s’adreça EP i ESO. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Hi ha dossiers didàctics adaptats als diferents nivells escolars. Es tracta d’uns quaderns 
de viatge per apropar-se al món precolombí. Els quaderns per EP treballen el tema de la 
vida quotidiana al continent americà a l’època prehispànica. En el quadern d’ESO, es 
treballen els elements integradors de les cultures a partir de l’exemple multicultural de 
l’Amèrica antiga. 
A més, la guia de mà Artes y rituales del Nuevo Continente. América precolombina pot 
ajudar a preparar la visita al museu. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Animals fantàstics de les llegendes americanes. Taller de ceràmica. TAP1 
Tatuatges i pintures corporals americanes. Taller de dissenys sobre tela. TAP2 
Altres Serveis 
Servei de monitors, assessorament pedagògic, botiga. 
 
Comarca Barcelonès. 
Adreça Montcada, 12-14. 08003, Barcelona. 
Telèfon 93.310.45.16. 
Fax 93.268.39.38. 
E-mail Mbarbier@intercom.es 
Propietat Ajuntament. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Edifici on es troba Palau Nadal. Edifici medieval dels s.XV-XVI. 
Preus 
-visita 250 pessetes/alumne. Gratuïta per als menors de 12 anys. 
-visita didàctica La visita d’1 h., 3.500 pessetes/grup i la d’1.30 h., 5000 pessetes /grup ( màxim 15 
alumnes). 
Horari Escolar De dimarts a divendres, de 10 a 20 h. 

mailto:Mbarbier@intercom.es
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MB5. MUSEU EGIPCI DE BARCELONA      
 
Contingut Arqueològic 
Col·lecció de peces arqueològiques procedents de l’Egipte faraònic. 
Període Cronològic 
Egipci. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1 h. 
-A qui s’adreça EP i ESO. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
El Museu disposa d’un guió-dossier de consulta per al personal docent que ajuda a 
preparar la visita al museu tot fent un seguiment dels diferents àmbits de la vida de 
l’Egipte faraònic que es poden veure.  
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Taller de mitologia egípcia. TM22 
Taller de jeroglífics egipcis. TM23 
Altres Serveis 
Servei d’assessorament al personal docent. S’ofereixen classes a les escoles sobre la 
civilització d’Egipte. 
Observacions  
Està previst el trasllat del museu al c/València 284 (Barcelona 08007), a un edifici 
d'arquitectura modernista de finals s.XIX.  
 
Comarca Barcelonès. 
Adreça València, 284. 08007, Barcelona. 
Telèfon 93.488.01.88. 
Fax 93.487.80.60. 
E-mail infoclos#chi.es 
Pàgina Web http://www.chi.es/fundacio_clos 
Propietat Privada. 
Preus 
-visita 400 pessetes/alumne. 
-visita didàctica 3000 pessetes/grup (màxim 25 alumnes). 
Horari Escolar De dilluns a divendres, de 10 a 14 h. i de 16 a 20h.  

mailto:infoclos#chi.es
http://www.chi.es/fundacio_clos
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MB6. MUSEU ETNOGRÀFIC ANDINO-AMAZÒNIC      
 
Contingut Arqueològic 
Aplega una col·lecció de peces de Paleoindi, Neoindi i Precolombí, juntament amb 
testimonis etnogràfics (màscares, vestuari, armes, animals i plantes) dels territoris 
andino-amazònics. 
Període Cronològic 
Paleoindi, Neoindi, Precolombí. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1 h. 
-A qui s’adreça EP i ESO. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
La guia Museu Etnogràfic-Missional. Guia Comentada pot ajudar a preparar la visita. 
 
Comarca Barcelonès. 
Adreça Vives i Tutó, 16. 08034, Barcelona. 
Telèfon 93.204.34.58. 
Propietat Privada. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Gratuïta. 
Horari Escolar A concertar. 
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MB7. MUSEU ETNOLÒGIC       
 
Contingut Arqueològic  
Les restes arqueològiques estan integrades, bàsicament, per ceràmiques precolombines. 
Període Cronològic 
Precolombí. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1 h.  
-A qui s’adreça A tots els nivells a partir de P3. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Fulletons informatius i diapositives en préstec. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Tallers prehistòrics. TP7 
Altres Serveis 
Servei de monitors, assessorament pedagògic, biblioteca, botiga. 
Observacions  
Els Tallers Didàctics d’Arqueologia estan organitzats per Arqueolític. 
 
Comarca Barcelonès. 
Adreça Passeig de Santa Madrona s/n. 08038, Barcelona. 
Telèfon 93.424.68.07. 
Fax 93.423.73.64. 
E-mail metno@intercom.es 
Propietat Ajuntament. 
Preus 
-visita 250 pessetes/alumne. Gratuïta per als menors de 12 anys. 
-visita didàctica 3500 pessetes/grup. 
Horari Escolar Dimecres, de 10 a 14 h. Dimarts i dijous, de 10 a 19 h. 

mailto:metno@intercom.es


 21

MB8. MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA     
 
Contingut Arqueològic 
L’espai anomenat "les arrels" informa sobre els diferents períodes prehistòrics i de la 
història antiga de l’actual Catalunya. S’ofereixen reconstruccions dels conjunts 
arqueològics més característics d’aquests períodes, entre els que destaquen l’habitatge 
de l’Edat del Bronze i les cases romanes, i un seguit de recursos interactius, com ara 
molins de tipus ibèric, que ens apropen a certs aspectes de la vida del passat. 
Període Cronològic 
Paleolític, Epipaleolític, Neolític, Eneolític, Bronze, Ferro, Ibèric, Grec, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1.30h. (EP) i 2h. (ESO). 
-A qui s’adreça Hi ha diversos itineraris adaptats als diferents nivells educatius. 
Aquest itineraris fan una visita de tot el museu, i no només de les sales de prehistòria i 
història antiga. Per EP, s’ofereixen els itineraris Habitatge i vida quotidiana al llarg del 
temps, L'Evolució de la tecnologia: del sílex al SEAT 600 i Els nostres amics, els antics. 
Per ESO, Les nostres arrels: de la prehistòria al llegat àrab. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Dossiers didàctics on es proposen una sèrie d’exercicis per realitzar durant la visita al 
museu i per treballar a l’ aula.  
Altres Serveis 
Els dimecres, de 13 a 17 h., hi ha un servei d’atenció al personal docent. Mediateca, 
biblioteca, botiga.  
 
Comarca Barcelonès. 
Adreça Pl. de Pau Vila, 3. 08003, Barcelona. 
Telèfon 93.225.47.00. 
Fax 93.225.47.58. 
E-mail KMHC@correu.gencat.es 
Pàgina Web http://www.cultura.gencat.es/museus/mhc 
Propietat Generalitat. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Edifici on es troba Palau de Mar. Edifici representatiu de l'arquitectura industrial-portuaria de finals del 
s.XIX. 
Preus 
-visita 250 pessetes/alumne. 
-visita didàctica 6000 pessetes/grup, 8.200 pessetes/grup i 10.500 pessetes grups, dependent de la 
visita que es faci. 
Horari Escolar De dimarts a dijous, de 10 a 19 h. Divendres, de 10 a 14.30 h. 

mailto:KMH@correu.gencat.es
http://www.cultura.gencat.es/museus/mhc
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MB9. MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT DE BARCELONA    
 
Contingut Arqueològic 
Al museu s’exhibeixen les restes arquitectòniques in situ de la Barcelona romana, 
juntament amb materials d’època romana i un petit recull de restes ibèriques procedents 
de la zona de Montjuïc. 
Període Cronològic 
Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
?  Durada 2.30 h. 
?  A qui s’adreça EP i ESO. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
La guia El subsòl arqueològic del Museu d’Història de la Ciutat pot ajudar a preparar la 
visita. Una vegada al museu, es pot accedir a la projecció d’un audiovisual sobre la 
història de Barcelona. S’han editat diapositives. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Què és l’arqueologia?. TA14 
La fundació d’una ciutat romana. TM24 
La descoberta del subsòl arqueològic. TM25 
Saps com es governava Barcelona a l’època dels romans. TM26 
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Visita a la Barcino romana (que forma part del propi museu). JB2 
Altres Serveis 
Servei de monitors, botiga. 
 
Comarca Barcelonès. 
Adreça Plaça del Rei, s/n. 08002, Barcelona. 
Telèfon 93.315.11.11. 
Fax 93.315.09.57. 
E-mail mhhistbcn@lix.intercom.es 
Propietat Ajuntament. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Edifici on es troba Casa Padellàs, subsòl arqueològic, Palau Reial Major (Saló del Tinell, Capella de Sta. 
Àgata i Torre de Rei Martí). 
Preus 
-visita Grups superiors a 10 alumnes, 400 pessetes/alumne. Gratuïta pels menors de 12 anys. 
-visita didàctica 550 pessetes/alumne. 
Horari Escolar Hivern: de dimarts a divendres, de 10 a 14 h. i de 17 a 20 h. Estiu: de dilluns a divendres, 
de 10 a 20 h.  

mailto:mhhistbcn@lix.intercom.es
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MB10. MUSEU MUNICIPAL DE BERGA      
 
Contingut Arqueològic 
La part destinada a l’arqueologia recull materials prehistòrics procedents dels jaciments 
de la comarca. 
Període Cronològic 
Neolític, Calcolític, Bronze, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1h. 
-A qui s’adreça EP i ESO. 
 
Comarca Bergadà. 
Adreça Angels, 7. 08600, Berga. 
Telèfon 93.821.01.00 (Ajuntament). 
Propietat Ajuntament. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Gratuïta. 
Horari Escolar A convenir. 
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MB11. THERMÀLIA-MUSEU DE CALDES DE MONTBUÍ    
 
Contingut Arqueològic  
Termes romanes i ares epigrafiades. 
Període Cronològic  
Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 45 min. 
-A qui s’adreça EP i ESO. 
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Itinerari Caldes Històrica. JB3 
 
Comarca Vallès Oriental. 
Adreça Plaça Font del Lleó, 20. 08140, Caldes de Montbui. 
Telèfon 93.865.41.40. 
Fax 93.865.34.00. 
E-mail m.caldesm@diba.es 
Pàgina Web http://www.abaforum.es/thermalia. 
Propietat Ajuntament. 
Edifici on es troba Edifici gòtic que data del 1385. Restaurat el 1990 per Botell i per Oliveras.  
Preus 
-visita 600 pessetes/alumne. 
-visita didàctica 600 pessetes/alumne. 
Horari Escolar De dimarts a divendres, d’ 11 a 14 h. i de 17 a 20 h. 
 
 

mailto:m.caldesm@diba.es
http://www.abaforum.es/thermalia
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MB12. MUSEU ARXIU MUNICIPAL DE CALELLA      
 
Contingut Arqueològic 
Entre altres materials, s’hi pot veure una col·lecció de ceràmica ibèrica procedent del 
jaciment de Mont Palau i de ceràmica romana de la Vil·la del Roser. 
Període Cronològic 
Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1.30 h. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
Altres Serveis 
Biblioteca, botiga. 
 
Comarca El Maresme. 
Adreça Escoles Pies, 36. 08370, Calella. 
Telèfon 93.769.51.02. 
Propietat Ajuntament. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Edifici on es troba Edifici del s.XVII molt reformat. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Gratuïta. 
Horari Escolar De dimarts a divendres, de 17 a 20 h.  



 26

 MB13. MUSEU MUNICIPAL JOSEP CASTELLÀ REAL   
 
Contingut Arqueològic  
Entre el material arqueològic, trobem restes ibèriques i romanes procedents de la vil·la i 
dels entorns i ceràmica etrusca. 
Període Cronològic 
Ibèric, Etrusc, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada Entre 30 min. i 1 h. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
 
Comarca Anoia . 
Adreça Pça. Major, 1. 08281, Els Prats de Rei. 
Telèfon 93.869.81.92. 
Propietat Ajuntament. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Edifici on es troba El Museu es troba provisionalment ubicat a la Casa de la Vil·la, un edifici del s.XVI 
del qual només se'n conserva la façana.  
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Gratuïta. 
Horari Escolar A convenir 
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MB14. BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER     
 
Contingut Arqueològic 
Diferents objectes dels poblats dels voltants, entre els que cal destacar el poblat de 
Darró i donacions de ceràmica clàssica, etrusca, púnica i romana.  
Període Cronològic 
Paleolític, Neolític, Ibèric, Etrusc, Grec i Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1h. 
-A qui s’adreça Educació infantil, EP i ESO. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
El Museu disposa d’un dossier didàctic de lectura prèvia a la visita i d’un full per omplir 
durant el recorregut adequats per l’educació infantil, EP i ESO. 
La Guia de la biblioteca museu Víctor Balaguer també pot ajudar a preparar la visita. 
Altres Serveis 
Biblioteca 
 
Comarca Garraf. 
Adreça Av. Víctor Balaguer s/n. 08800, Garraf. 
Telèfon 93.815.42.02. 
Fax 93.815.36.84. 
E-mail m.vilanovag@diba.es 
Pàgina Web http://www.diba.es/museus/bmbv.htm 
Propietat Ajuntament. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Edifici on es troba Edifici típic de l’arquitectura eclèctica pre-modernista de finals del s.XIX. 
Preus 
-visita 150 pessetes/alumne. 
-visita didàctica 150 pessetes/alumne. 
Horari Es colar Hivern (1-X a 31-V): de dimarts a divendres, de 10 a 13 h. i de 16 a 18.30 h. Dijous, de     
                           18 a 21 h. 
             Estiu (1-VI a 30-IX): de dimarts a divendres de 10 a13 h. i de 16.30 a 19 h. 

m.vilanovag@diba.es
http://www.diba.es/museus/bmbv.htm
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MB15. MUSEU DE GAVÀ      
 
Contingut Arqueològic  
Integren la principal col·lecció arqueològica del museu els elements neolítics procedents 
de les mines de Gavà: utillatge miner i d’activitats domèstiques, ceràmiques, restes del 
mineral explotat i del seu treball, un aixovar funerari i la Venus de Gavà. També hi ha 
restes procedents del poblat ibèric del turó de Calamot, de vil·les romanes i de la zona 
d’ancoratge de vaixells de les sorres (fustes del casc dels vaixells, àncores de ferro, 
àmfores, etc.). 
Període Cronològic 
Neolític, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 30 min. 
-A qui s’adreça EP i ESO. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
L’arqueòleg, un detectiu del passat. TA6 
Els objectes ens parlen. TA7 
Roques i minerals a les mines prehistòriques de Gavà. TP10 
L’art de la prehistòria. TP11 
La joieria prehistòrica. TP12 
La vida a les mines neolítiques de Gavà. TP13 
La conservació dels aliments. TP14 
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Mines prehistòriques de Gavà. JB5 
Altres Serveis 
El primer dimecres de cada mes a la tarda hi ha un servei d’atenció al personal docent. 
Biblioteca, botiga, préstec de vídeos. 
El Museu, a petició de l’escola, ofereix un servei de contractació d’autocars. 
 
Comarca Baix Llobregat. 
Adreça Pl. Dolors Clua, 13-14. 08850, Gavà. 
Telèfon 93.638.25.70. 
Fax 93.638.35.96. 
E-mail museu.gava@bcn.servicom.es 
Pàgina Web http://www.aj-gava.es 
Propietat Ajuntament. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Edifici on es troba Antiga casa senyorial del s.XVIII (Torre Lluch) reformada per acollir el museu. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica 3150 pessetes/grup. 
Horari Escolar De dimarts a divendres, de 9.30 a 13 h. 

mailto:museu.gava@bcn.servicom.es
http://www.aj-gava.es
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MB16. MUSEU DE GRANOLLERS       
 
Contingut Arqueològic  
Els museu aplega diferents restes provenents de diversos jaciments de la comarca entre 
els que destaquen l’aixovar funerari neolític de la Bòbila d’en Joca (Montornès del 
Vallès) i del Camí de Can Grau (La Roca del Vallès), els materials ibèrics de diversos 
poblats i de la tomba del guerrer de Llinars i  els materials romans de la vil·la de Can 
Jaume i de Can Trullàs (Granollers) i Can Terrés (La Garriga). 
Període Cronològic 
Neolític, Púnic, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1h. 
-A qui s’adreça EP i ESO. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Taller d’arqueologia.TA3 
Com vivien els romans?. TM1 
Altres Serveis 
Botiga. 
 
Comarca Vallès Oriental. 
Adreça C/ Anselm Clavé, 40-42. 08400, Granollers. 
Telèfon 93.870.65.08. 
Fax 93.879.39.19. 
E-mail museu@ajuntament.granollers.org 
Propietat Ajuntament. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica 200 pessetes/alumne. 
Horari Escolar Horari d’estiu: dimarts a divendres, de 18 a 21 h. Horari d’hivern: dimarts a divendres, 
de 17.30 a 20.30 h.  

mailto:museu@ajuntament.granollers.org
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MB17. MUSEU DE L’HOSPITALET      
 
Contingut Arqueològic 
Restes arqueològiques procedents de diferents excavacions i indústries de l’Hospitalet. 
Període Cronològic  
Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1.30 h. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
 
Comarca Barcelonès 
Adreça C/ Xipreret s/n. 08901, L’Hospitalet de Llobregat. 
Telèfon 93.338.13.96/93.338.36.89. 
Fax 93.337.79.62. 
E-mail M.Hospitalet@diba.es 
Edifici on es troba Edifici senyorial del s.XVI. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica A convenir. 
Horari Escolar De dilluns a divendres, de 10 a 13 h. i de 17 a 20 h.  
 

mailto:M.Hospitalet@diba.es
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MB18. MUSEU MUNICIPAL "JOAN PLA I GRAS"     
 
Contingut Arqueològic 
Aplec de materials dels entorns, com els del dolmen eneolític de Pedra Arca, de les 
vil·les romanes i del poblat ibèric del Turó del Vent. 
Període Cronològic 
Paleolític, Eneolític, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 30 min. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
 
Comarca Vallès Oriental. 
Adreça Ravalet, s/n. 08450, Llinars del Vallès. 
Telèfon 93.841.27.50. 
Fax 93.841.28.14. 
Propietat Ajuntament. 
Preus 
-visita Gratuïta.  
-visita didàctica Gratuïta. 
Horari Escolar A convenir. 
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MB19. MUSEU COMARCAL DE MANRESA      
   
Contingut Arqueològic  
Materials provenents de diferents excavacions arqueològiques realitzades principalment 
a la zona del Bages, entre les que cal destacar la vil·la romana de Boada. 
Període Cronològic 
Neolític, Bronze, Ferro, Ibèric, Romà. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
El museu disposa dels següents quaderns didàctics: Ibers i romans, L’arqueologia a 
l’abast, Els megàlits. Aquests quaderns combinen un bloc teòric adreçat al personal 
docent i una sèrie d’ activitats per l’alumnat adequades als diferents nivells escolars. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Fem d’arqueòlegs. TA15 
Megàlits. TP20 
Com vivien els romans. TM34 
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
El museu proposa les visites als jaciments de Sepulcre de la Pera i la Vil·la Romana de 
Boada, encara que no les organitza directament. Ha preparat uns dossiers didàctics amb 
una proposta d’activitats per fer durant aquestes visites. 
Altres Serveis 
S' ofereixen visites al professorat per preparar la realització de les activitats. 
 
Comarca Bages. 
Adreça Via de Sant Ignasi, 40. 08240, Manresa. 
Telèfon 93.874.11.55. 
Fax 93.878.23.07. 
E-mail m.manresa@diba.es 
Pàgina Web http://www.diba.es/museus/mcm.htm 
Propietat Ajuntament. 
Edifici on es troba Edifici del s.XVIII d’estil neoclàssic amb claustre central. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Gratuïta. 
Horari Escolar A convenir. 

mailto:m.manresa@diba.es
http://www.diba.es/museus/mcm.htm
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MB20. MUSEU DE MATARÓ        
 
Contingut Arqueològic  
El Museu aplega materials dels diferents períodes de la comarca, entre els que 
destaquen els jaciment romans d’Iluro i Torre Llauder. 
Període Cronològic 
Neolític, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1h. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu  
Guia del museu que pot servir per preparar la visita. 
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Torre Llauder. JB8 
Observacions  
Es troba en fase de preparació un circuit urbà que anirà descobrint diferents aspectes de 
la ciutat romana. 
 
Comarca Maresme. 
Adreça Carreró, 17-19. 08301, Mataró. 
Telèfon 93.758.24.01. 
Fax 93.758.24.02. 
Propietat Ajuntament i Patronat Municipal Cultural. 
Edifici on es troba Casal reinaxentista del s. XVI.  
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Gratuïta. 
Horari Escolar De dimarts a divendres, de 9 a 14 h. i de 16 a 21 h. 
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MB21. MUSEU DE MOIÀ  
       
Contingut Arqueològic 
Troballes prehistòriques procedents bàsicament de les Coves del Toll. 
Període Cronològic 
Paleolític, Epipaleolític, Neolític, Bronze. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1h. 
-A qui s’adreça EP i ESO. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Dossier i material prehistòric reproduït. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Vine un dia al Toll. TP17 
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Coves del Toll. JB9 
Altres Serveis 
Servei de monitors. 
 
Comarca Bages. 
Adreça Rafel Casanova, 6-8. 08180, Moià. 
Telèfon 93.830.01.43.  
Fax 93.830.13.25. 
E-mail moia@diba.es 
Pàgina Web http://www.members.tripod.com/ajmoia 
Propietat Generalitat i Patronat de Moià. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Preus 
-visita 300 pessetes/alumne. 
-visita didàctica 400 pessetes/alumne. 5000 pessetes/grup. Preu combinat amb visita a les Coves del 
Toll. 
Horari  De dimarts a divendres, de 10 a 13.30 h. i de 15 a 17 h. 

mailto:moia@diba.es
http://www.members.tripod.com/ajmoia
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MB22.  MUSEU MUNICIPAL DE MOLINS DE REI     
 
Contingut Arqueològic 
Bàsicament, es mostren materials ceràmics de diferents períodes de jaciments de la Vall 
mitjana del Llobregat, però també es poden veure restes humanes, material lític i ossi. 
Període Cronològic 
Paleolític, Neolític, Eneolític, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1h. 
-A qui s’adreça A tots els nivells. 
 
Comarca Baix Llobregat. 
Adreça c/Pintor Fortuny, 55. 08750, Molins de Rei. 
Telèfon 93.680.33.40. 
Fax 93.668.15.58. 
Propietat Ajuntament. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Gratuïta. 
Horari Escolar A convenir. 
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MB23. MUSEU DE MONTSERRAT       
 
Contingut Arqueològic 
A la col·lecció d’arqueologia s’exhibeixen restes de l’antiga Mesopotàmia (estatuetes de 
divinitats i oferents assirobabilòniques, tauletes d’escriptura cuneïforme, etc), d’Egipte 
(mòmies, sarcòfags, vasos canops, etc), Xipre (ceràmica de diferents períodes), 
Palestina (ceràmica, divinitats cananees) i Grècia i Roma (àmfores, llànties, etc)..  
Període Cronològic 
Bronze, Sumeri, Babilònic, Assiri, Neobabilònic, Egipci, Grec, Hel·lenístic, Etrusc. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1h.  
-A qui s’adreça EP, ESO i Batxillerat. La visita comentada es fa a la part d’Egipte i 
Mesopotàmia. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
El museu disposa de la guia Museu de Montserrat. Guia de visita a on el personal 
docent pot trobar informació sobre el que s’exhibeix al museu i un catàleg que pot servir 
als mateixos propòsits. També hi ha un vídeo general de Montserrat que explica l'origen 
de les col·leccions. 
Altres Serveis 
Servei de monitors, botiga. 
Observacions  
S’estan preparant activitats i tallers, amb material didàctic, per a acollir escoles durant 
tres dies a Montserrat. D' aquests tres dies, un es dedicarà al museu.  
 
Comarca El Bages. 
Adreça Monestir de Montserrat. 08199, Monestir de Montserrat. 
Telèfon 93.877.77.77 ext. 7502 
Fax 93.877.77.24. 
Propietat Abadia de Montserrat. 
Edifici on es troba Edifici construït al 1930 per Josep Puig i Cadafalch. 
Preus 
-visita 400 pessetes/alumne. 
-visita didàctica 600 pessetes/alumne. 
Horari Escolar De dilluns a divendres, de 10 a 18 h. 
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MB24. MUSEU MUNICIPAL DE MONTMELÓ      
 
Contingut Arqueològic 
Es tracta d’una exposició que, muntada al voltant de peces procedents de jaciments de 
Montmeló i la comarca (habitat neolític de Montmeló, jaciment ibèric de Can Malla, 
vil·la romana de Can Massot, etc.) explica diferents aspectes de la vida al passat durant 
època neolítica, ibèrica, romana i medieval. 
Període Cronològic 
Neolític, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 2 h. 
-A qui s’adreça EP, ESO i Batxillerat. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Hi ha un follet informatiu sobre l’exposició i uns quaderns amb exercicis per a que 
l’alumnat assimili els continguts de l’exposició.  
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Taller d’excavació. TA16 
L’agricultura a la prehistòria. TP18 
La terrissa ibèrica. TM31 
Els jocs romans. TM32 
Investiguem l’època romana. TM33 
 
Comarca Vallès Oriental 
Adreça Plaça de Joan Miró, s/n. 08160, Montmeló. 
Telèfon 93.572.00.00. 
Propietat Ajuntament. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Edifici on es troba Casa pairal coneguda com a Edifici de Can Caballé. 
Preus 
-visita Per determinar. 
-visita didàctica Per determinar. 
Horarri escolar A convenir. 
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MB25. MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA-OLÈRDOLA    
 
Contingut Arqueològic 
Materials procedents de les diverses ocupacions humanes que des de l’Edat del Bronze 
han habitat la zona d’Olèrdola. 
Període Cronològic 
Bronze, Ferro, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1.30 h. 
-A qui s’adreça EP i ESO. Es tracta d’una visita conjunta al Centre d’Interpretació i 
al jaciment. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Hi ha un dossier didàctic destinat al personal docent on es recull informació per a la 
preparació i desenvolupament de la visita al museu. Els alumnes d’EP disposen d’un 
quadern de treball en què l’alumne ha d’identificar tots els elements paisatgístics 
observables i descobrir les interrelacions entre el medi físic i les comunitats humanes. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Del gra a la farina. TG2 
Joies i penjolls. TG3 
Pots i olles. TG4 
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Conjunt Monumental d’Olèrdola. JB10 
Altres Serveis 
A més de la visita didàctica al jaciment i al seu centre d’interpretació, també hi ha una 
gimcana: mitjançant un joc de pista es proposa fer el recorregut del jaciment per tal que 
els nois i noies facin per si mateixos la descoberta de l’indret. Destinada a 3er cicle de 
EP i a ESO, té una durada de 2 h i un preu de 500 pessetes/alumne per grups superiors a 
20 i de 10.000 pessetes per grups inferiors a 20. 
A més, s’ofereix l’activitat Tot un dia a la qual s’inclou la visita i un taller. Aquesta 
activitat està destinada als diferent nivells d’EP i ESO, té una durada de 4 h. i un preu 
de 700 pessetes/alumne per grups superiors a 25 i de 17.500 pessetes/grup per a grups 
fins a 25 alumnes. 
 
Comarca Alt Penedès. 
Adreça Conjunt Monumental d'Olèrdola, s/n. 08734, Olèrdola. 
Telèfon 93.424.65.77. 
Fax 93.424.56.30. 
E-mail nmolist@barcelona.mac.es/difusio.b@barcelona.mac.es 
Pàgina Web http://www.mac.es/ole 
Propietat Generalitat. 
Preus 
-visita  Gratuïta. 
-visita didàctica Grups superiors a 20, 350 pessetes/alumne. Grups inferiors a 20, 7000 pessetes/grup.  
Horari Escolar Hivern (16-X a 15-III): de dimarts a divendres, de 10 a 14 h. i de 16 a 18 h.  
Estiu (l6-III a 15-X): de dimarts a divendres, de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h.  

http://www.mac.es/ole
mailto:nmolist@barcelona.mac.es/difusio.b@barcelona.mac.es
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MB26. MUSEU ARQUEOLÒGIC DE L’ESQUERDA     
 
Contingut Arqueològic  
Museu monogràfic dedicat al poblat ibèric i medieval de l’Esquerda. Es poden veure, 
per tant, els materials recuperats en el decurs de les excavacions que s’hi porten a terme 
així com informació sobre la pròpia excavació i sobre la vida en el poblat en el transcurs 
de la seva ocupació. 
Període Cronològic 
Bronze, Ibèric. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1h. 
-A qui s’adreça EP i ESO. 
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
L’Esquerda. JB7  
Observacions  
La visita guiada al museu acostuma a anar acompanyada de la visita al jaciment. 
Llavors, la duració de la visita és de dues hores. 
 
Comarca Osona. 
Adreça Bac de Roda, 6. 08510, Roda de Ter. 
Telèfon 93.854.02.71/360.56.56.29 
Fax 93.854.09.31. 
E-mail roda@diba.es/m.a.esquerda@diba.es 
Pàgina Web http://www.redestb.es/personal/rodadeter/esquerda.htm 
Propietat Ajuntament. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Preus 
-visita 6500 pessetes/grup; 400 pessetes/alumne. 
-visita didàctica 6500 pessetes/grup; 400 pessetes/alumne. 
Horari Escolar Dimecres i divendres, d’11 a 13h.  

mailto:roda@diba.es/m.a.esquerda@diba.es
http://www.redestb.es/personal/rodadeter/esquerda.htm
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MB27. MUSEU D’HISTÒRIA DE SABADELL      
 
Contingut Arqueològic 
Materials dels jaciments del municipi i de la comarca. 
Període Cronològic 
Neolític, Bronze, Ferro, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada Entre 40 i 90 min. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Dossiers didàctics destinats al cicle superior d’EP i ESO. També hi ha catàlegs que 
poden ajudar a preparar la visita. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
La talla de pedra. TP3 
Pintura prehistòrica. TP4 
Ceràmica prehistòrica. TP5 
La fabricació d’una eina. TP6 
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Paratge de La Salut. JB12  
També s’organitzen visites a qualsevol jaciment del municipi en fase d’excavació. 
Altres Serveis 
Servei de monitors, assessorament pedagògic, biblioteca. 
 
Comarca Vallès Occidental. 
Adreça C/Sant Antoni, 16. 08202, Sabadell. 
Telèfon93.727.85.55. 
Fax 93.726.60.42. 
E-mail m.sabadell.his@diba.es 
Propietat Ajuntament. 
Edifici on es troba Casa-Fàbrica d'Antoni Casanovas. Edifici industrial del s.XIX. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Gratuïta pels sabadellencs. La resta, 2800 pessetes/grup/ hora.  
Horari Escolar A convenir 

mailto:m.sabadell.his@diba.es
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MB28. MUSEU MUNICIPAL CAN XIFREDA      
 
Contingut Arqueològic 
Materials procedents del terme de San Feliu i rodalies. 
Període Cronològic 
Paleolític, Ibèric, Bronze. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 2 h. 
-A qui s’adreça Cicle superior d’EP i ESO. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Hi ha una guia del museu. 
 
Comarca Vallès Oriental. 
Adreça Can Xifreda, s/n. 08182, Sant Feliu de Codines. 
Telèfon 93.866.28.97. 
Fax 93.866.28.97. 
E-mail xifreda@sct.ictnet.es 
Propietat Ajuntament. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Edifici on es troba Edifici d'estil mossàrab del s.XIX. 
Preus 
-visita 200 pessetes/alumne. 
-visita didàctica 200 pessetes/alumne. 
Horari Escolar A convenir. 

xifreda@sct.ictnet.es
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MB29. CASTELL-MUSEU MUNICIPAL DE SANT MARTÍ SARROCA  
 
Contingut Arqueològic 
Diferents restes arqueològiques d’època ibèrica i romana. Destaquen un monument 
funerari d’època ibèrica, un cap d’estàtua anomenat "Venus del Penedès" i tègules 
romanes amb inscripcions. 
Període Cronològic 
Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1 h. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
 
Comarca Alt Penedès. 
Adreça Plaça del Castell. 08731, Sant Martí Sarroca. 
Telèfon 93.899.16.69. 
Fax 93.899.15.12. 
Propietat Ajuntament. 
Edifici on es troba Castell Medieval de Sant Martí. 
Preus 
-visita 85 pessetes/alumne. 
-visita didàctica 85 pessetes/alumne. 
Horari Escolar De dimarts a divendres, de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h.  
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MB30. MUSEU TORRE BALLDOVINA      
 
Contingut Arqueològic  
Al museu s’exhibeixen materials prehistòrics i històrics, amb àmplia mostra del període 
ibèric de Sta. Coloma (Puig Castellar). 
Període Cronològic 
Bronze, Ferro, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 45 min. 
-A qui s’adreça EP i ESO. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Els detectius del passat: Taller d'arqueologia i excavació. TA4  
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Puig Castellar. JB13 
Altres Serveis 
Biblioteca, botiga. 
 
Comarca Barcelonès. 
Adreça Pl. Pau Casals, s/n. 08922, Santa Coloma de Gramanet. 
Telèfon 93.385.71.42. 
Fax 93.466.09.74. 
E-mail m.st.colomag@diba.es 
Pàgina Web http://www.minorisa.es/mtbsc 
Propietat Ajuntament. 
Edifici on es troba Ubicat a la Torre Balldovina. Edifici romànic representatiu de l’evolució de la ciutat 
des del s.XI. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica 300 pessetes (mínim, 6000 pessetes/grup). 
Horari Escolar De dilluns a divendres, de 9 a 13 h.  

mailto:m.st.colomag@diba.es
http://www.minorisa.es/mtbsc
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MB31. MUSEU DE TERRASSA       
 
Contingut Arqueològic  
Restes de jaciments de Terrassa i comarca. 
Període Cronològic 
Paleolític, Neolític, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1h. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Dossiers destinats a l’alumnat d’ESO. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia  
Taller d’Arqueologia. TA2 
Altres Serveis 
Biblioteca, botiga. 
 
Comarca Vallès Occidental. 
Adreça C/ dels Gavatxons, 9. 08222, Terrassa. 
Telèfon 93.789.27.55. 
Fax 93.736.80.68. 
E-mail m.terrassa@diba.es 
Pàgina Web http://www.diba.es/museus/cmast.htm 
Propietat Ajuntament. 
Edifici on es troba Castell-Cartoixa de Vallparadis. Edifici original del s. XII que va convertir-se en 
cartoixa als segles XIV-XV. Restaurat durant els anys 50 i reconvertit per usos museístics l'any 1959. 
Preus 
-visita Gratuïta 
-vi sita didàctica 3000 pessetes/grup. 
Horari Escolar De dimarts a divendres, de 10 a 13.30 h. i de 16 a 19 h. 

m.terrassa@diba.es
http://www.diba.es/museus/cmast.htm
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MB32. MUSEU DE VILAFRANCA      
 
Contingut Arqueològic  
Col·lecció de materials procedents de recollides en superfície i excavacions antigues des 
dels anys 20 del nostre segle. A més, se li han afegit els materials d’excavacions 
programades i d’urgència realitzades a la comarca des dels anys 70. Hi trobem tot el 
ventall cronològic dins del marc comarcal de l’Alt Penedès i Garraf. 
Període Cronològic 
Paleolític, Neolític, Bronze, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1 h. 
-A qui s’adreça Cicle superior de EP i ESO. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
El museu disposa d’un audiovisual. 
Altres Serveis 
Botiga. 
 
Comarca Alt Penedès. 
Adreça Plaça Jaume I, 1. 08720, Vilafranca del Penedès. 
Telèfon 93.890.05.82. 
Fax 93.817.00.36. 
E-mail m.vilafranca@diba.es 
Propietat Privada. 
Edifici on es troba Edifici medieval ubicat al centre històric de Vilafranca. 
Preus 
-visita 100 pessetes/alumne. 
-visita didàctica 3000 pessetes/grup (màxim, 20 alumnes). 
Horari Escolar De dimarts a divendres, de 10 a 14 h. i de 16 a 19 h. 

mailto:m.vilafranca@diba.es
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MB33. MUSEU DE VILANOVA DE SAU      
 
Contingut Arqueològic 
Restes arqueològiques del Paleolític i Neolític dels jaciments de La Roca del Migdia i 
El Cingle Vermell. Destaca la dona de Sau, de 20.000 anys d’antiguitat. També hi ha 
ceràmica, utensilis lítics, ossis, etc. 
Període Cronològic 
Paleolític, Neolític. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 30 min. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
 
Comarca Osona. 
Adreça C/ de les Escoles, s/n. 08519, Vila Nova de Sau. 
Telèfon 93.884.70.11. 
Propietat Ajuntament. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Gratuïta. 
Horari Escolar Dimarts i divendres, de 16 a 18 h. 
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MB34. MUSEU MUNICIPAL DE VILASSAR DE DALT     
 
Contingut Arqueològic 
Restes paleolítiques procedents de jaciments francesos i restes de diferent cronologia 
dels jaciments de l’entorn. 
Període Cronològic 
Paleolític, Neolític, Calcolític, Bronze, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 30 min. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Dossiers didàctics adaptats als diferents nivells educatius (segon i tercer cicle d’EP, 
primer i segon cicle d’ESO, Batxillerat) amb activitats per fer simultàniament a la visita 
al museu. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Taller didàctic de la sala d’Arqueologia. TG5 
 
Comarca Maresme. 
Adreça Marquès de Barberà, 9. 08339, Vilassar de Dalt. 
Telèfon 93.750.74.88. 
Propietat  Ajuntament. 
Edifici on es troba Casa pairal del s.XIII, reformada al s.XVI. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Gratuïta. 
Horari Escolar A convenir. 
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Museus de Girona 
 
MG1. MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY "LA GABELLA"   
  
Contingut Arqueològic 
Restes de diferents períodes entre els que destaquen el material de l’Edat del Bronze i 
del Ferro procedent de la Feixa Llarga i l’ibero-romà de Can Pons. 
Període Cronològic 
Paleolític, Neolític, Bronze, Ferro, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1 h. 
-A qui s’adreça Primer i Segon nivell d' ESO. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Hi ha un quadern didàctic destinat al personal docent per a que es pugui facilitar el seu 
contingut a l’alumnat. El quadern també conté fitxes de treball pensades per als alumnes 
d’EP. Al museu es projecta l’audiovisual Llegendes del Montseny. També hi ha 
maquetes manipulables i diorames. 
Altres Serveis 
Servei de monitors, biblioteca, botiga. 
 
Comarca La Selva. 
Adreça C/Major, 6. 17401, Arbúcies. 
Telèfon 972.86.09.08. 
Fax 972.86.09.08. 
E-mail memga@ddgi.es 
Propietat Ajuntament. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Edifici on es troba La Gabella. Casa pairal s.XVII-XVIII. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica 100 pessetes/alumne. 
Horari Escolar De dimarts a divendres, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.  

memga@ddgi.es
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MG2. MUSEU ARQUEOLÒGIC COMARCAL DE BANYOLES   
       
Contingut Arqueològic 
Conté materials arqueològics procedents de la comarca (sobre tot de les Coves de 
Serinyà i de la vil·la romana de Vilauba). Destaca la reproducció de la coneguda 
mandíbula de Banyoles pertanyent a una dona neandertal. 
Període Cronològic 
Paleolític, Neolític, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1 h. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
La Guia del museus de Banyoles pot utilitzar-se per preparar la visita. El museu disposa 
també d’uns fulls per a les escoles i els dossiers Banyoles fa un milió d'anys, Pere Alsius 
i la mandíbula de Banyoles, La vil·la romana de Vilauba, Megalitisme: mite i realitat i 
La Draga, un poblat neolític a la vora de l'Estany. També compta amb els vídeos Els 
museus de Banyoles, La vil·la de Banyoles i El poblat neolític de la Draga i amb 
maletes didàctiques. 
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Vil·la romana de Vilauba. JG3 
Coves Prehistòriques de Serinyà. JG4  
 
Comarca Pla de l’Estany. 
Adreça Plaça de la Font, 11. 17820, Banyoles. 
Telèfon 972.57.23.61. 
Fax 972.57.49.17 (Ajuntament de Banyoles) 
E-mail macban@arrakis.es 
Pàgina Web http://www.civila.com/hispania/banyoles 
Propietat Consell Comarcal del Pla de l'Estany. 
Edifici on es troba Palau gòtic, l’origen del qual es troba en dues cases dels segles XI-XII, que van ser 
reformades al s.XIV i es van convertir en l’actual palau.  
Preus 
-visita 100 pessetes/alumne, per grups superiors a 20; grups inferiors a 20,  2000 pessetes/grup. 
-visita didàctica 100 pessetes/alumne, per grups superiors a 20; grups inferiors a 20,  2000 
pessetes/grup. 
Horari Escolar De dimarts a divendres, de 10.30 a 13.30 h. i de 16 a 18.30 h. 

mailto:macban@arrakis.es
http://www.civila.com/hispania/banyoles
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MG3. MUSEU DE LA HISTÒRIA DE FONTCOBERTA     
 
Contingut Arqueològic  
Troballes arqueològiques procedents del municipi d’època neolítica i ibèro-romana. 
Període Cronològic 
Neolític, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1 h. 
-A qui s’adreça EP i ESO. 
 
Comarca Pla de l’Estany. 
Adreça "Can Jan". Barri de la Farrés. 17833, Fontcoberta. 
Telèfon 972.57.41.39/972.57.58.07. 
Fax 972.42.12.06/972.42.08.05. 
Propietat Ajuntament/Consell Comarcal/Generalitat. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Edifici on es troba Casa pairal del s.XIV, restaurada i adequada a l’ús de museu 
Preus 
-visita 100 pessetes/alumne. 
-visita didàctica 150 pessetes/alumne. 
Horari Escolar De dimarts a divendres, de 17 a 20 h.  
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MG4.CENTRE D’ARQUEOLOGIA SUBAQUÀTICA DE CATALUNYA
 (CASC)-MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA    
 
Contingut Arqueològic 
Materials procedents dels diferents jaciments subaquàtics que es troben arreu de 
Catalunya. 
Període Cronològic 
Neolític, Grec, Romà. 
Visita didàctica al museu  
-Durada 1.30 h. 
-A qui s’adreça EP i ESO. En aquest cas, a través de la visita La història sota 
l’aigua, es recorren les instal·lacions d’aquest centre d’investigació (encarregat 
d’investigar, conservar i difondre el patrimoni cultural que es troba submergit en aigües 
costaneres i interiors) per conèixer què és l’arqueologia subaquàtica, accedint als 
laboratoris on es restauren i conserven les peces trobades. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Hi ha diferents vídeos sobre l’arqueologia subaquàtica, amb exemples procedents de 
diferents jaciments: Culip IV. Un vaixell romà al cap de Creus; El vaixell del canal 
olímpic; Rastres sota l’aigua. 
També s’ha elaborat el còmic Culip IV. Un vaixell romà al cap de Creus. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
La història sota l’aigua. TA8 
Així era un vaixell romà.TM30 
Observacions  
Aquesta visita presenta com a complement opcional la possibilitat de veure el vaixell 
Thetis (Palamós), un vaixell emprat al treball arqueològic subaquàtic. En aquest cas, el 
preu de la visita es duplica. 
 
Comarca Gironès 
Adreça Pedret, 95. 17007, Girona. 
Telèfon 972.20.66.31. 
Fax 972.21.04.54 
Propietat Generalitat 
Preus 
-visita Grups superiors a 20, 350 pessetes/alumne. Grups inferiors a 20, 7.000 pessetes/grup. 
-visita didàctica Grups superiors a 20, 350 pessetes/alumne. Grups inferiors a 20, 7.000 
pessetes/grup. 
Horari Escolar De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i de 16 a 18h. 
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MG5. MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA- GIRONA 
 (SANT PERE DE GALLIGANTS)     
 
Contingut Arqueològic  
Materials procedents d’Empúries, de Gerunda i de diversos jaciments trobats a les 
comarques de Girona. 
Període Cronològic 
Paleolític, Neolític, Bronze, Ferro, Ibèric, Grec, Romà.  
Visita didàctica al museu 
-Durada 1.30 h.  
-A qui s’adreça EP i ESO. Es pot fer un recorregut general, l’anomenada Introducció a 
la prehistòria i a la història antiga de Catalunya o bé triar una de les següents opcions: 
De caçadors i recol·lectors a pagesos i pastors; La prehistòria, de la Prehistòria a la 
història; La Cultura Ibèrica; La romanització.  
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Dossier didàctic adreçat al personal docent que recull informació per preparar la visita. 
Inclou documentació sobre l’edifici, la relació de textos del museu i un comentari sobre 
les peces exposades, així com una relació bibliogràfica i de vídeos per preparar la visita.  
També hi ha els quaderns de treball (Prehistòria, Món Ibèric i Romanització)  destinats 
als alumnes d’EP.  
El fitxer del museu convida els alumnes a realitzar un treball d’investigació a partir del 
qual disposaran del seu propi fitxer dels objectes del museu. Conté un guió per al 
personal docent i fulletons amb les regles del joc i les fitxes de treball per als alumnes. 
La maleta didàctica Els íbers: avenços tècnics i culturals presenta l’evolució de les 
diferents activitats econòmiques i socials dins un poblat ibèric, a partir dels avenços 
tècnics que la colonització va introduir. Conté reproduccions d’objectes representatius 
de la cultura ibèrica i una relació de diapositives complementades amb un text 
explicatiu. La maleta funciona en qualitat de préstec.  
Observacions  
També hi ha un curs destinat bàsicament al personal docent d’ESO i que té una 
periodicitat de dos anys. El curs es planteja amb una voluntat de continuïtat, mitjançant 
la fórmula de seminaris d’assessorament per a l'elaboració de crèdits variables. 
 
Comarca Gironès. 
Adreça Pl. de Sta. Llúcia s/n. 17007, Girona. 
Telèfon 972.20.26.32. 
Fax 972.21.04.54. 
E-mail difusio.b@barcelona.mac.es/girona@mac.es 
Pàgina Web www.mac.es 
Propietat Generalitat. 
Condicionat per discapacitats Parcialment, per cadira de rodes. 
Edifici on es troba Monestir romànic de St. Pere de Galligants (s.X-s.XII). 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Grups superiors a 20, 350 pessetes/alumne; grups inferiors a 20, 7000 pessetes/grup. 
Horari Escolar Hivern (1-X a 31-V): de dimarts a divendres, de 10 a 14 h. i de 16 a 18 h. Estiu (1-VI a 
30-IX): de dimarts a divendres, de 10.30 a 13.30 h. i de 16 a 19 h.  
 

mailto:difusio.b@barcelona.mac.es/girona@mac.es
http://www.mac.es
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MG6. MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT DE GIRONA    
 
Contingut Arqueològic  
A la sala 1 s’hi troba una síntesi de la Prehistòria a la ciutat de Girona amb material 
procedent de l’àrea de Girona i el seu entorn. 
Període Cronològic 
Paleolític, Neolític, Bronze, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada Entre 1 i 2 h. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Quadern de treball per l’alumnat. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Girona romana. TM29 
 
Comarca Gironès. 
Adreça C/ de la Força, 27. 17004, Girona. 
Telèfon 972.22.22.29. 
Fax 972.41.90.16. 
E-mail pfreixas@ajgirona.org 
Propietat Ajuntament 
Condicionat per discapacitats Parcialment, per cadira de rodes. 
Edifici on es troba Antic convent de Caputxins (s.XVIII. L’edifici es coneix també pel nom d’Institut 
Vell. 
Preus 
-visita 100 pessetes/alumne. 
-visita didàctica 100 pessetes/alumne. 
Horari Escolar De dimarts a divendres, de 10 a 14 h. i de 17 a 19 h.  

mailto:pfreixas@ajgirona.org
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MG7. MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA- EMPÚRIES    
 
Contingut Arqueològic  
El Museu conté material divers procedent de les ciutats grega i romana d’Empúries. 
Període Cronològic 
Bronze, Ferro, Ibèric, Grec, Romà, Tardo-romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1.30 h.  
-A qui s’adreça Hi ha diferents ofertes de visites didàctiques: Les pedres també 
parlen, Viure en el passat, Empúries colònia grega, Empúries colònia romana. Totes 
les visites s’adapten al diferents nivells d’EP i ESO.  
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Dossier didàctic destinat al personal docent per preparar la visita amb una introducció al 
marc, l’itinerari pel jaciment, textos literaris i un llistat de llibres, pel·lícules 
diapositives i vídeos d’interès. També hi ha fitxes de treball, com a complement per la 
visita, que s’estructuren en 3 nivells: 10-12 anys, 12-14 anys i 14-16 anys. 
La maleta didàctica Missió Empúries introdueix l’alumnat a la cultura grega i romana i 
permet conèixer l’empremta que aquestes van deixar a Empúries. Conté diversos 
objectes relacionats amb la vida quotidiana de l’antiga Empúries, diapositives, plànols i 
textos referits al jaciment. Funciona amb qualitat de préstec prèvia fiança de 25.000 
pessetes. També hi ha audioguies i guies sonores i pantalles de televisió a través de les 
quals es poden visualitzar diferents zones del jaciment manualment.  
Finalment, cal destacar l’audiovisual Empúries, que es projecta com un complement 
didàctic importantíssim per a la visita. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Els enigmes d’Empúries. TM11 
La ceràmica a l’antiguitat. TM12 
Opus musivum, taller de Mosaics. TM13  
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Empúries. JG2 
Altres Serveis 
Servei de monitors, assessorament pedagògic. 
Observacions  
Les escoles també poden optar per l’activitat Tot un dia, que inclou un dels tallers, una 
de les visites didàctiques i l’audiovisual. Té una durada d’entre 3.30 h. i 4 h. i val 850 
pessetes/alumnes (per grups superiors a 25) i 21.000 pessetes/grup (per grups inferiors a 
25). 
 
Comarca Alt Empordà. 
Adreça C/ del Museu, s/n. 17130, L’Escala. 
Telèfon 972.77.02.08. 
Fax 972.77.42.60. 
E-mail empuries@mac.es 
Pàgina Web www.mac.es 
Propietat  Generalitat. 
Preus Per cadira de rodes 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Grups superiors a 20, 350 pessetes/alumne; grups inferiors a 20, 7000 pessetes/grup. 
Visita romana: grups superiors a 20, 400 pessetes/alumne; grups inferiors a 20, 9000 pessetes/grup. 
Horari Escolar Hivern: tos els dies, de 10 a 18 h. Estiu: tots els dies de 10 a 20 h. 
 

mailto:empuries@mac.es
http://www.mac.es
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MG8. MUSEU MUNICIPAL DE LLAGOSTERA     
 
Contingut Arqueològic 
Els materials de la sala d’arqueologia procedeixen en la major part de monuments i 
enterraments megalítics, encara que també hi ha una part amb restes paleolítiques i 
ibèriques. 
Període Cronològic 
Paleolític, Neolític, Ibèric. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 45 min. 
-A qui s’adreça EP i ESO. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Dossier didàctic que acompanya la visita al museu, amb exercicis adaptables als nivells 
d’EP i ESO. 
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Itinerari monuments megalítics Serra de Cadiretes. JG1 
 
Comarca Gironès. 
Adreça Pl. del Castell,1. 17240, Llagostera. 
Telèfon 972.80.54.36. 
Fax 972.80.54.68. 
Propietat Ajuntament. 
Edifici on es troba Casa del s.XVII ubicada al nucli antic. 
Preus 
-visita 150 pessetes/alumne. 
-visita didàctica Per determinar. 
Horari Escolar Dimarts, de 12 a 14 h.  



 56

MG9. MUSEU DEL MONTGRÍ I DEL BAIX TER     
 
Contingut Arqueològic 
El contingut arqueològic del Museu es basa en tres de les sis sales d’exposició 
permanent. A la sala 4 hi ha una introducció a l’arqueologia on s’intenta explicar el 
treball de l’arqueòleg com a investigador social i el mètode que fa servir a l’hora de la 
descoberta. Una altra sala està dedicada al Paleolític, i  s’hi exposen els materials dels 
caus del Duc de Torroella i una  explicació del modus de vida i explotació del medi dels 
grups humans de fa uns 300.000 anys. La sala 6 abarca des del Neolític fins al món 
romà i apunta les principals característiques de cada període.  
Període Cronològic 
Paleolític, Neolític, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1 h. 
-A qui s’adreça EP i ESO. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Dossier didàctic destinat als nivells d’EP i ESO. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Toquem la història. TG6  
Fem d’arqueòlegs. TA11 
Talla de pedra. TP15  
Pintura Prehistòrica. TP16  
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Cau del Duc de Torroella. JG5 
 
Comarca Baix Empordà. 
Adreça C/ Major, 31. 17257, Torroella de Montgrí. 
Telèfon 972.75.73.01. 
Fax 972.75.74.37. 
E-mail tdm@ddgi.es 
Propietat Ajuntament. 
Edifici on es troba Casa Pastors, edifici d’estil gòtic del s.XV. La part posterior de l’edifici és del 
s.XVIII, però es conserva parcialment. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica 250 pessetes/alumne. 
Horari Escolar De dilluns a divendres, de 10 a 14 h. 

mailto:tdm@ddgi.es
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MG10. MUSEU MUNICIPAL DE TOSSA DE MAR      
 
Contingut Arqueològic  
Materials d’origen local i comarcal procedents principalment de la vil·la romana de Els 
Ametllers. 
Període Cronològic 
Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1 h. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
El museu disposa d’una guia que pot ajudar a preparar la visita. 
 
Comarca La Selva. 
Adreça Pl. Roig i Soler, 1. 17320, Tossa de Mar. 
Telèfon 972.34.07.09. 
E-mail tossa@ddgi.es 
Pàgina Web http://www.tossademar.org 
Propietat Ajuntament. 
Edifici on es troba Casa senyorial d’estil gòtic del s.XV. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Gratuïta. 
Horari Escolar Tots els dies, de 10 a 13 h. i de 15 a 18 h. 

mailto:tossa@ddgi.es
http://www.tossademar.org
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MG11. MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA-ULLASTRET   
  
Contingut Arqueològic  
Materials procedents del jaciment ibèric del Puig de Sant Andreu d’Ullastret. 
Període Cronològic 
Ferro, Ibèric. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1.30 h. 
-A qui s’adreça EP i ESO. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
El personal docent disposa d’un dossier amb informació actualitzada per la preparació 
de la visita. Inclou documentació sobre el marc històric, l’itinerari pel jaciment, els 
textos del museu, una relació bibliogràfica i de vídeos d’actualitat. També hi ha un 
quadern de treball, especialment recomanat a alumnes d’EP, que pot servir de 
complement per fer la visita o ser utilitzat per treballar a classe. A més, hi ha la maleta 
didàctica Els ibers: avenços tècnics i culturals. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Quan érem ibers. Arribar i moldre. TM14  
Quan érem ibers. A ma i a torn. TM15  
Quan érem ibers. Sopa de lletres. TM16 
Quan érem ibers. Taller de tissatge i cistelleria. TM17 
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Puig de Sant Andreu d’Ullastret. JG6 
Altres Serveis 
El museu ofereix el programa Tot un dia, que inclou la visita al museu i al jaciment 
d’Ullastret, la realització d’un dels tallers didàctics i una activitat al museu. Tots i totes 
les participants reben el Quadern de camp per facilitar el seguiment de les activitats. 
Aquesta activitat està destinada a ESO, té una durada de 4 h. i un preu de 850 
pessetes/alumne (per grups superiors a 25 alumnes) i 21.000 pessetes/grup (per grups 
inferiors a 25 alumnes). 
 
Comarca Baix Empordà. 
Adreça Puig de Sant Andreu s/n. 17133, Ullastret. 
Telèfon 972.17.90.58. 
Fax 972.17.90.58. 
E-mail difusio.b@barcelona.mac.es/     girona@mac.es 
Pàgina Web http://www.mac.es 
Propietat Generalitat. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Edifici on es troba Remodelat l’any 1995, es troba en un edifici construït aprofitant les restes d’un castell 
del s.XII i d’una ermita del s. XV-XVI. 
Preus 
-visita  Gratuïta 
-visita didàctica 350 pessetes/alumne. 
Horari Escolar Hivern (1-X a 31-V): de dimarts a divendres, de 10 a 14 h. i de 15 a 18 h. Estiu (1-VI a 
30-IX): de dimarts a divendres, de 10 a 20 h.  

mailto:difusio.b@barcelona.mac.es
girona@mac.es
http://www.mac.es
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Museus de Lleida  
 
ML1. MUSEU ARQUEOLÒGIC ARTESA DE LLEIDA     
 
Contingut Arqueològic  
Recull de materials arqueològics procedents dels diferents jaciments de la comarca. 
Període Cronològic  
Neolític, Bronze, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 30 min. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
 
Comarca Segrià. 
Adreça Castell, 3. 25150, Artesa de Lleida. 
Telèfon 973.16.71.62. 
Fax 973.16.73.15. 
Propietat Ajuntament. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Gratuïta. 
Horari Escolar A convenir. 
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ML2. MUSEU DEL MONTSEC         
 
Contingut Arqueològic 
Bàsicament, trobem materials procedents de la Cova del Parco i d’Antona. A més, 
també hi ha una recull de jaciments, la majoria d’ells inèdits, que documenten la història 
d’aquesta comarca. 
Període Cronològic 
Paleolític, Neolític, Bronze, Ibèric, Romà.  
Visita didàctica al museu 
-Durada 1h. 
-A qui s’adreça EP i ESO. 
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Antona. JL1 
 
Comarca La Noguera. 
Adreça Carnisseries, s/n. 25730, Artesa de Segre. 
Telèfon 973.40.00.13. 
Fax 973.40.10.10. 
Propietat Ajuntament. 
Edifici on es troba Edifici de començaments del s.XIX que ha rebut diferents usos.  
Preus 
-visita Per determinar. 
-visita didàctica Per determinar. 
Horari Escolar A convenir 
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ML3. MUSEU DE GUISSONA EDUARD CAMPS CAVA    
 
Contingut Arqueològic  
El museu consisteix en una exposició monogràfica sobre els jaciments de Guissona, 
bàsicament amb materials de la ciutat romana de Iesso. 
Període Cronològic  
Ferro, Ibèric. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1 h. 
-A qui s’adreça ESO. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu  
Carpeta didàctica amb activitats complementàries a la visita. 
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Ciutat romana de Iesso. JL3 
Observacions  
El museu ofereix un crèdit d’ESO a diferents municipis de l’Urgell i La Segarra. 
 
Comarca La Segarra. 
Adreça Patronat d’Arqueologia de Guissona. 25210, Guissona. 
Telèfon 973.55.10.00. 
Fax 973.55.06.87. 
Propietat Ajuntament/Patronat d’arqueologia de Guissona. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Edifici on es troba Ubicat a la capella d’un antic hospital del s.XVIII que actualment configura la Casa 
de Cultura de Guissona. 
Preus 
-visita Consultar. 
-visita didàctica Consultar. 
Horari Escolar A determinar. 
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ML4. MUSEU DE LA CONCA DELLÀ       
 
Contingut Arqueològic 
Material procedent de la ciutat romana d’Aeso (objectes ceràmics, lítics, numismàtics, 
ossis). També hi ha làpides epigràfiques provenents de la ciutat romana i localitzades 
des d'antic. 
Període Cronològic 
Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1 h. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Guies destinades al personal docent per la preparació prèvia de la visita. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Entrar a la casa dels romans. TM6  
Històries de romans. TM27 
Aesso, la ciutat canviant. TM28  
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Ciutat romana d’Aeso. JL4 
Altres Serveis 
Assessorament pedagògic, biblioteca, botiga. El Parc Cretàcic ofereix a les escoles una 
sèrie de xerrades impartides pels professionals del parc i vinculades als diversos 
continguts del museu. 
Observacions  
La Visita didàctica al museu es pot combinar amb una visita a l’exterior de 2h., amb un 
preu de 400 pessetes/alumne, o de 3h., amb un preu de 500 pessetes/alumne. Si la visita 
al museu es combina amb un taller, el preu és de 600 pessetes/alumne. 
 
Comarca Pallars Jussà. 
Adreça Pl. Assumpció, 2-3. 25650, Isona i Conca Dellà. 
Telèfon 973.66.50.62. 
Fax 973.66.42.28. 
Propietat Ajuntament. 
Condicionat per discapacitats Parcialment, per cadira de rodes. 
Edifici on es troba Situat al bell mig del nucli antic de la vila d'Isona, el configuren dues cases 
d’arquitectura tradicional condicionades com a museu. 
Preus 
-visita 100 pessetes/alumne. 
-visita didàctica 200 pessetes/alumne. 
Horari Escolar Hivern: de dimarts a divendres, d’ 11 a 13 h. i de 17 a 19 h.  
             Estiu: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h. i de 17 a 20 h. 
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ML5. MUSEU MUNICIPAL DE JUNEDA     
 
Contingut Arqueològic  
Restes arqueològiques, principalment ceràmiques i molins de mà, procedents dels 
jaciments de l’entorn. 
Període Cronològic 
Bronze, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada De 30 a 45 min. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
 
Comarca Les Garrigues. 
Adreça Dr. Cornulleda, 2. 25430, Juneda. 
Telèfon 973.15.00.14/973.15.03.84. 
Propietat Ajuntament. 
Edifici on es troba Casa pairal d’arquitectura tradicional catalana. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Gratuïta. 
Horari Escolar A concertar 
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ML6.  MUSEU DIOCESÀ DE LLEIDA       
 
Contingut Arqueològic  
Diferents peces provenents de jaciments de la zona. 
Període Cronològic 
Neolític, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 20 min. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
Observacions  
Ubicació provisional. Les noves instal·lacions es troben en procés de remodelació. 
 
Comarca Segrià. 
Adreça Jaume I El Conqueridor. 25002, Lleida. 
Telèfon 973.26.57.03. 
Fax 973.27.29.72 (Bisbat de Lleida). 
E-mail museu@ofimatica.net 
Pàgina Web http://www.eup.udl.es/MUSEU/Index.html 
Propietat Bisbat de Lleida 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Edifici on es troba La col·lecció s’ubica en dos edificis: l’antiga parròquia de Sant Martí, edifici romànic 
dels s.XII-XIII, i el palau episcopal, edifici neogòtic de construcció recent que data de l'any 1950. 
Preus 
-vi sita 150 pessetes/alumne. 
-visita didàctica 150 pessetes/alumne. 
Horari Escolar De dilluns a divendres, de 10 a13.30 h. i de 18 a 20 h. 

mailto:museu@ofimatica.net
http://www.eup.udl.es/MUSEU/Index.html
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ML7. MUSEU COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ     
 
Contingut Arqueològic 
Recull de peces de diferents indrets de la Conca de Barberà. 
Període Cronològic 
Paleolític, Epipaleolític, Neolític, Calcolític, Bronze, Ferro, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1.30 h. 
-A qui s’adreça EP i ESO. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu  
Per acompanyar la visita a la part d’arqueologia del museu hi ha el dossier La Conca 
Antiga consistent en uns quaderns amb una breu explicació del que es visita i preguntes 
que l’alumnat ha d’anar responent. Aquest material és destinat a alumnes de 5è d’EP en 
endavant. 
Altres Serveis. 
Servei de monitors. 
 
Comarca Conca de Barberà. 
Adreça Carrer Josa, 6. 43400, Montblanc. 
Telèfon 977.86.03.49. 
Fax 977.86.03.49. 
E-mail info@mccb.es 
Propietat Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà. 
Edifici on es troba Antic casal del s.XIII, rehabilitat al s.XVIII. 
Preus 
-visita 175 pessetes/alumne. 
-visita didàctica grups superiors a 20, 300 pessetes/alumne; grups inferiors a 20, 6.000 pessetes/grup. 
Horari Escolar A convenir 

mailto:imfo@mccb.es
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ML8. MUSEU VALLDELORD      
 
Contingut Arqueològic 
Les restes arqueològiques del museu procedeixen, bàsicament, del propi municipi.  
Període Cronològic 
Neolític, Bronze, Ferro, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1 h. 
-A qui s’adreça ESO. 
 
Comarca Solsonés 
Adreça C/ Estret, s/n. 25282, Sant Llorenç de Morunys. 
Telèfon 973.49.20.25. 
Propietat Privada. 
Edifici on es troba Edifici medieval típic del cas antic de Sant Llorenç de Morunys. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Gratuïta. 
Horari Escolar A convenir 
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ML9. CENTRE D’ARQUEOLOGIA D’AVIGANYA DE LA FUNDACIÓ 
PÚBLICA INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS  
     
Contingut Arqueològic 
Es tracta d’un espai museològic per entendre l’arqueologia de la comarca del Segrià, en 
especial de la subcomarca del Baix Segre. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1 h. 
-A qui s’adreça A tots els nivells. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
El centre projecta un audiovisual sobre l’arqueologia del Baix Segre i la història del 
monestir. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Descobrim la nostra història (crèdit de síntesi per a ESO). TG7 
Què és una excavació arqueològica. TA9 
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Necròpolis de Roques de Sant Formatge. JL6  
Poblat ibèric de Gebut. JL7  
Ruta arqueològica pel Baix Segre i Baix Cinca. JL9  
Altres Serveis 
Servei de monitors, assessorament pedagògic. 
 
Comarca Segrià. 
Adreça Pl. de la Catedral s/n. 25002, Seròs. 
Telèfon 973.27.15.00. 
Fax 973.27.45.38. 
E-mail iei@fpiei.es 
Pàgina Web www.fpiei.es 
Propietat Diputació de Lleida 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Edifici on es troba Monestir Trinitat d’Aviganya. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica 100/150/200 pessetes/alumne (segons l’activitat o taller). 
Horari Escolar A convenir 

mailto:iei@fpiei.es
http://www.fpiei.es
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ML10. MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL DE SOLSONA    
  
Contingut Arqueològic  
El museu disposa d’una col·lecció arqueològica procedent bàsicament del Solsonès, el 
Berguedà, l’Urgell i l’Alt Urgell. 
Període Cronològic  
Neolític, Calcolític, Bronze, Ferro, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada Entre 1 i 2 h. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
Dossier didàctic sobre el Neolític al Solsonès, amb recull de jaciments i exercicis 
pràctics per escolars de batxillerat.  
També hi ha una guia, a partir de la qual el professorat pot fer-se una idea del que es 
veurà al museu, vídeos amb continguts d’història general i un CdRom que proposa una 
visita virtual sala a sala, vitrina a vitrina i objecte per objecte. 
S’han editat diapositives. 
Altres Serveis 
Biblioteca, botiga. 
 
Comarca Solsonès. 
Adreça Pl. Palau, 1. 25280, Solsona. 
Telèfon 973.48.21.01. 
Fax  973.48.09.51.  
Propietat Bisbat de Solsona/Ajuntament de Solsona /Generalitat. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Edifici on es troba Palau Epis copal de Solsona. 
Preus 
-visita  Gratuïta. 
-visita didàctica Gratuïta. 
Horari Escolar Hiverns: de 10 a 13 h. i de 16 a 18 h. Estius: de 10 a 13 h. i de 16.30 a 19 h. 
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ML11. MUSEU COMARCAL DE L’URGELL       
 
Contingut Arqueològic 
Materials procedents dels principals jaciments de la zona, entre els que trobem El Pla de 
les Tenalles de la Mora, el Tossal del Mor de Tàrrega i el Molí d'Espígol de Tornabous. 
Període Cronològic 
Ferro, Ibèric i Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1 h. 
-A qui s’adreça EP i ESO. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
El museu disposa d’un quadern de treball de l’alumne, Descobreix l'Urgell ibèric, 
destinat als dos cicles d’ESO, amb possibilitats d’adaptació al cicle superior d’EP i als 
batxillerats. Compta amb un joc interactiu amb dos ordinadors sobre l’urbanisme del 
poblat ibèric Molí d’Espígol de Tornabous. El joc inclou reconstruccions de diferents 
punts del jaciment i un recorregut virtual pel poblat. També ofereix el vídeo La 
romanització a la comarca de l'Urgell. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Taller de ceràmica ibèrica. TM5 
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Molí d’Espígol de Tornabous. JL8 
 
Comarca L’Urgell. 
Adreça C/ Major, 11. 25300, Tàrrega. 
Telèfon 973.31.29.60. 
Fax 973.50.05.52. 
Propietat Ajuntament. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Edifici on es troba Antic casal senyorial del llinatge dels Perelló. Construït entre els segles XVII i XVIII, 
tot i que presenta elements i estructures d’ èpoques anteriors. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Grups inferiors a 25, 3000 pessetes/grup. Grups superiors a 25, 150 pessetes/alumne. 
Horari Escolar Dimarts i dijous, de 9 a 14 h. i de 15 a 19 h. 
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ML12. MUSEU DERA VAL D'ARAN       
 
Contingut Arqueològic 
Restes arqueològiques procedents del poblament de la Vall d'Aran. 
Període Cronològic 
Bronze, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1 h. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
El museu disposa d’un audiovisual per completar la visita. 
 
Comarca Vielha. 
Adreça C/ Major, 26. 25530, Vielha. 
Telèfon 973.64.18.15. 
Fax 973.64.23.51. 
Propietat Consell Comarcal. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Edifici on es troba Les restes arqueològiques se situen a la casa senyorial del s. XVII denominada "La 
torre del general Martinhon". 
Preus 
-visita Gratuïta 100 pessetes/alumne. Gratuïta per als menors de 16 anys. 
-visita didàctica 100 pessetes/alumne. Gratuïta per als menors de 16 anys. 
Horari Escolar Tots els dies, de 10 a 14 h. 
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Museus de Tarragona  
 
MT1. MUSEU COMARCAL DEL MONTSIÀ      
 
Contingut Arqueològic 
Restes arqueològiques (material lític, ceràmic, metàl·lic i ossi) procedents de diferents 
assentaments i necròpolis de la comarca del Montsià i Baix Ebre. Cal destacar el 
conjunt funerari (des del Neolític al món romà) que conforma la sala del món funerari.  
Període Cronològic 
Paleolític, Neolític, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1 h. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
La guia del museu pot servir per preparar la visita. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Taller de restauració. TA5 
Taller de pintures rupestres. TP9  
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
La Moleta del Remei. JT1 
Altres Serveis 
Biblioteca. 
 
Comarca Montsià. 
Adreça Gran Capità, 34. 43870, Amposta. 
Telèfon 977.70.29.54.n 
Fax 977.70.59.46. 
E-mail afarnos@montsia.altanet.org 
Pàgina web www.museumontsia.org 
Propietat Ajuntament. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Preus 
-visita 100 pessetes/alumne. 
-visita didàctica 3.500 pessetes/grup/hora. 
Horari Escolar De dimarts a divendres, d’ 11 a 14 h. i de 17 a 20 h. 
  

mailto:afarnos@montsia.altanet.org
http://www.museumontsia.org
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MT2. MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS     
 
Contingut Arqueològic 
Materials procedents d’excavacions dels voltants de Cambrils que abarquen diferents 
períodes cronològics. 
Període Cronològic 
Paleolític, Epipaleolític, Neolític, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 40 min. 
-A qui s’adreça EP, ESO i Batxillerat. 
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Vil·la romana de La Llosa. JT4 
 
Comarca Baix Camp. 
Adreça Molí de les Tres Eres.Via Augusta, 1. 43850, Cambrils. 
Telèfon 977.79.45.28. 
Fax 977.79.45.72. 
E-mail mhc.cambrils@altanet.org 
Pàgina web http://www.cambrils.org 
Propietat Ajuntament. 
Edifici on es troba Molí de les Tres Eres. Molí fariner de gran capacitat documentat des de l’Edat Mitja. 
Va restar en funcionament fins a finals dels s.XIX. 
Preus 
-visita 100 pessetes/alumne. 
-visita didàctica Per determinar. 
Horari Es colar A convenir 

mailto:mhc.cambrils@altanet.org
http://www.cambrils.org
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MT3. MUSEU MUNICIPAL DEL PERELLÓ     
 
Contingut Arqueològic  
Materials procedents del municipi, entre els que destaquen les restes paleolítiques 
provenents de la Cova de la Mallada. 
Període Cronològic 
Paleolític, Neolític, Ibèric, Romà.  
Visita didàctica al museu 
-Durada 1 h. 
-A qui s’adreça Tots els nivells. 
 
Comarca Baix Ebre. 
Adreça C/ Major. 43519, El Perelló. 
Telèfon 977.49.00.45. 
Propietat Ajuntament. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Gratuïta. 
Horari Escolar A convenir 
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MT4. MUSEU COMARCAL SALVADOR VILASECA     
 
Contingut Arqueològic  
La col·lecció d’arqueologia és integrada per troballes realitzades al Baix Camp, Priorat i 
Conca de Barberà per Salvador Vilaseca. Destaquen, entre altres, el gravat d’una 
cérvola sobre pissarra (procedent del jaciment de Sant Gregori de Falset), la col·lecció 
de peces del Cau d’en Serra de Picamoxons, els vasos campaniformes de la cova del 
Cartanyà de Vilaverd i les col.leccions dels jaciments dels camps d’urnes. 
Període Cronològic 
Paleolític, Mesolític, Neolític, Bronze, Ferro, Ibèric, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1 h. 
-A qui s’adreça EP, ESO i Batxillerat. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
El Museu disposa de dues guies didàctiques, una adreçada al cicle superior d’EP i, 
l’altre, al segon cicle d’ESO i a Batxillerat, que acompanyen la visita al museu amb una 
sèrie d’activitats que s’han de realitzar. 
 
Comarca Baix Camp. 
Adreça Raval de Sta. Anna, 59. 43201, Reus. 
Telèfon 977.34.54.18. 
Fax 977.34.52.49. 
E-mail mcsv@readysoft.es 
Pàgina Web http://www.readysoft.es/museureus 
Propietat Ajuntament. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes. 
Edifici on es troba La seu del raval de Sta Anna és l’antic edifici del Banc d'Espanya, obra de 
l’arquitecte reusenc Pere Caselles i construït el 1901. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Gratuïta. 
Horari Escolar De dilluns a divendres, de 10 a 13 h. i de 17 a 21 h. 

mailto:mcsv@readvsoft.es
http://www.readysoft.es/museureus
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MT5. MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA    
 
Contingut Arqueològic 
Elements arquitectònics, mosaics, escultures i objectes d’ús personal i quotidià 
procedents de la ciutat romana de Tarraco. 
Període Cronològic 
Romà. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
S’ha elaborat una guia didàctica destinada al personal docent per preparar la visita al 
museu, amb els objectius, continguts i recursos que es poden treballar o tenir a partir del 
museu, aplicats al disseny curricular. Complementen aquesta guia els catàlegs i les 
guies del museu. 
El vídeo Scipionum opus recull la fundació i evolució de la ciutat romana de Tarraco i el 
seu paper en la romanització d’Hispània.  
S’han editat carpetes de diapositives (Tarraco, Centelles, Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona, Museu i necròpolis Paleocristians) i el Cd-Rom Tarraco. Viatge a una 
ciutat romana.  
A dins del museu, hi ha un punt informatiu interactiu. 
Tallers Didàctics d’Arqueologia 
Taller d’arqueologia. TA10 
Divertim-nos amb els romans!.TM18  
Vine al Museu i...queda't de pedra!. TM19  
Retrobem-nos a Tarraco. TM20  
Caius i Faustina et conviden a la vil·la. TM21  
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Encara que el museu no organitza directament les visites, ha elaborat un conjunt de 
materials didàctics per fer la visita a Tarraco i al seu entorn, amb diferents itineraris 
temàtics (1.La ciutat. Compren la visita a les muralles, el fòrum provincial, el fòrum de 
la colònia, la pedrera del Mèdol i l’aqüeducte romà. 2.Els espectacles. Compren la visita 
al circ i l’amfiteatre.  3.El món de la mort. Visita a la Torre dels Escipions, la necròpolis 
paleocristiana, el mausoleu de Centcelles i el columbari de Vila-Rodona. 4. Ciutat i 
territori. Proposa la visita de la vil·la romana dels Munts, la vil·la romana de Centcelles i 
l’arc de Berà). 
Altres Serveis 
Biblioteca, arxiu gràfic i documental, botiga, atenció i assessorament. 
 
Comarca Tarragonès. 
Adreça Pl. del Rei, 5. 43003, Tarragona. 
Telèfon 977.23.62.09/977.25.15.15. 
Fax 977.25.22.86. 
E-mail mnat@mnat.es 
Pàgina Web http://www.mnat.es 
Propietat Generalitat. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Gratuïta. 
Horari Escolar Hivern (1-X a 31-V): de 10 a 13.30 h i de 16 a 19 h.  
Estiu (1-VI a 30-IX): de 10 a 20 h. 
 

mailto:mnat@mnat.es
http://www.mnat.es
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MT6. MUSEU ARQUEOLÒGIC DE EL VENDRELL     
 
Contingut Arqueològic  
Restes arqueològiques procedents del jaciments de la comarca que permeten 
comprendre les diferents etapes del seu poblament. Destaquen els objectes dels 
jaciments de Can Canyis i de la Cova de Vallmajor. 
Període Cronològic 
Neolític, Calcolític, Bronze, Ferro, Ibèric, Celtíber, Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 1 h. 
-A qui s’adreça EP (a partir de quart) i primer d' ESO. 
Materials didàctics per la visita a la secció arqueològica del museu 
El museu disposa d’una Guia del Mestre a on el professorat pot trobar una explicació 
del que es fa a la visita al museu i una ampliació dels continguts dels principals períodes 
que es tracten.  
Un altre dossier son les fitxes de l’alumne, que proposen diferents activitats 
relacionades amb els passos que segueix la visita al museu. Aquestes fitxes s’han 
adaptat per a invidents.  
Hi ha una maleta didàctica del Paleolític amb utensilis que reprodueixen les eines de 
pedra paleolítica i una maleta del Neolític on apareixen les eines més representatives del 
neolític. 
Altres Serveis 
Botiga. 
 
Comarca Baix Penedès. 
Adreça Sta. Anna, 8. 43700, El Vendrell. 
Telèfon 977.66.56.84/977.66.56.42. 
Fax 977.66.56.85. 
E-mail ajucultu@dainf.es 
Propietat Ajuntament/Patronat Municipal de Serveis Culturals. 
Condicionat per discapacitats Per cadira de rodes i invidents. 
Edifici on es troba Antiga casa del s.XVIII de la família de l’escriptor Angel Guimerà. 
Preus 
-visita Gratuïta. 
-visita didàctica Gratuïta. 
Horari Escolar Estiu:de dilluns a divendres, de 10 a 14 h. i de 17 a 19 h. 

 Hivern: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h. i de 17 a 19 h.  
 

mailto:ajucultu@dainf.es
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MT7. MUSEU DE VILA-RODONA      
 
Contingut Arqueològic  
La col·lecció està bàsicament constituïda per restes de ceràmica romana. 
Període Cronològic 
Romà. 
Visita didàctica al museu 
-Durada 30 min. 
-A qui s’adreça Tots els nivells.  
Visites didàctiques a jaciments i rutes arqueològiques 
Columbari romà de Vila-Rodona. JT7 
Altres Serveis 
Biblioteca. 
 
Comarca Alt Camp. 
Adreça C/ de les Hortes, 4. 43814, Vila-Rodona. 
Telèfon 977.63.90.32. 
Fax 977.63.80.06. 
Propietat Ajuntament. 
Edifici on es troba Edifici modernis ta de principis s.XX. 
Preus 
-visita Per determinar. 
-visita didàctica Per determinar. 
Horari Escolar A convenir 


