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TALLER
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AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
CON LA COLABORACIÓN DE:

Organitza l’Associació d’Amics
del MAEF amb la col·laboració
del Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera.
Organiza la AAMAEF con la
colaboración del Museo
Arqueológico
de Ibiza y Formentera
Segueix-nos a: / Síguenos en:
@museuarqueologiceivissaiformentera
@MAEFmuseu
maef_museu

Via Romana, 31. Eivissa
Tel. 971 17 60 90

OBJETIVOS

OBJECTIUS

Conèixer els mètodes i les tècniques que l’arqueologia utilitza per obtenir el coneixement històric.
Comprendre el context històric i cultural de la Necròpolis del Puig des Molins.
Fer servir les nocions cronològiques bàsiques.
Comprendre alguns dels trets més significatius de
les formes de vida a l’antiguitat a partir de la recreació de tasques i oficis propis de l’època i comparant-les amb els seus equivalents moderns.
Fomentar l’interès i el respecte cap al patrimoni
històric i cultural.
Conèixer l’arqueologia experimental per a la comprensió de processos històrics concrets.

ACTIVITATS
Excavació simulada a la necròpolis.
Visites al jaciment i al Museu Monogràfic del Puig
des Molins, a les murades renaixentistes, al Centre
d’Interpretació Madina Yabisa i a La Cúria.
Documentació i anàlisi de restes arqueològiques.
Introducció al dibuix arqueològic.
Arqueologia experimental: producció de teixits i ceràmica.
Fosa de metalls, mosaics, fabricació de joies i amulets.
Jocs, vestimenta i maquillatge a l’antiguitat.
Fabricació de màscares i escenificacions teatrals.
Cinema històric.
Escriptura egípcia i feniciopúnica

Conocer los métodos y técnicas que
la arqueología
utiliza para obtener
conocimiento
histórico.
Comprender el
contexto histórico y
cultural de la
Necrópolis del Puig
des Molins.
Utilizar las nociones
cronológicas
básicas.
Comprender alguno
de los rasgos más
significativos de las
formas de vida en la
antigüedad a partir
de la recreación de
tareas y oficios
propios de la época
y compararlas con
sus equivalentes
modernos.
Fomentar el interés y el respeto hacia el patrimonio
histórico y cultural.
Conocer la arqueología experimental para la comprensión de procesos históricos concretos.

ACTIVIDADES
Excavación simulada en la necrópolis.
Visitas al yacimiento y al Museo Monográfico del Puig
des Molins, a las murallas renacentistas, al Centro de
Interpretación Madina Yabisa y a la Curia.
Documentación y análisis de restos arqueológicos.
Introducción al dibujo arqueológico.
Arqueología experimental: producción de tejidos y
cerámica
Fundición de metales, mosaicos, fabricación de joyas
y amuletos.
Juegos, indumentaria y maquillaje en la antigüedad.
Fabricación de máscaras y escenificaciones teatrales.
Cine histórico.
Escritura egipcia y fenicio-púnica.

HORARI: De 9. 00 h a 1 3. 00 h, de dilluns a divendres
SUPLEMENT HORARI: De 8 h a 9 h / De 1 3 h a 1 4 h
Grups formats per un màxim de 10 alumnes.
MATRÍCULA:
socis (des del 18 de maig): 65 €
no socis (des del 25 de maig): 75 €
Suplement horari: + 15 €
INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA:
1.– Pagament en efectiu a les oficines del Museu Monogràfic del
Puig des Molins (de dilluns a divendres, de 9 a 13 h) amb cita prèvia
obligatòria, sol·licitada al telèfon 971 176090.
2.– Emplenar el full d’inscripció i lliurar-lo juntament amb la fotocòpia
del DNI (si el menor en té) i de la targeta sanitària. S’ha de presentar tota la documentació preparada, degudament omplerta i signada.
* * * * *

De 5 a 7 anys/años:
5 a 9 juliol/julio
16 a 20 agost/agosto
De 8 a 12 anys/años:
28 juny/junio a 2 juliol/julio
12 a 16 juliol/julio
19 a 23 juliol/julio
26 a 30 juliol/julio
23 a 27 agost/agosto
30 agost/agosto a 3 setembre/septiembre
6 a 10 setembre/septiembre
De 13 a 18 anys/años:
2 a 6 agost/agosto
9 a 13 agost/agosto
* * * * *
HORARIO: De 9. 00 hrs. a 1 3. 00 hrs. , de lunes a viernes.
SUPLEMENTO HORARIO: De 8 a 9 hrs. /De 1 3 a 1 4 hrs.
Grupos formados por un máximo de 10 alumnos.
MATRÍCULA:
socios (desde el 18 de Mayo): 65 €
no socios (desde el 25 de Mayo): 75 €
Suplemento horario: + 15 €
INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA:
1.– Pago en efectivo, directamente en las oficinas del Museu Monogràfic del Puig des Molins (de lunes a viernes, de 9 a 13 h), con cita
previa obligatoria, solicitada en el teléfono 971 176090.
2.– Rellenar la hoja de inscripción y entregarla en el Museo, junto a la
fotocopia del DNI (si el menor tiene) y de la tarjeta. sanitaria Se
debe presentar toda la documentación preparada, debidamente rellenada y firmada.

