EXPOSICIÓ TEMPORAL AL MUSEU DARDER
Del 4 de març al 14 d’abril de 2013

Amb PlayStories nens i adults es traslladen a la vida dels homes a la prehistòria, als
contactes comercials de fenicis i ibers, als ritus de momificació de l'antic Egipte, a les guerres
romanes... i fins i tot a l'època dels dinosaures. Perquè quan juguem el temps no hi compta. Ni
la realitat tampoc. Juguem per no res, per gaudir, per competir, per compartir. I, tot jugant,
ens fem grans, i sovint ens oblidem del plaer que representa dedicar el temps a no fer res.

CONDICIONS DE LA VISITA PER ALS GRUPS ESCOLARS


S’ofereix la possibilitat de visitar l’exposició a les escoles i instituts del Pla de
l’Estany.



La visita serà prèvia concertació, gratuïta i sense monitor. S’ha triat aquesta opció
pel format de l’exposició, que està formada per sis mòduls que tracten un periode
històric cadascun (la distribució al Museu Darder no serà necessàriament com es veu
a la fotografia).
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La durada de la visita serà la que solliciti cada grup.



Es podrà atendre un grup classe per a cada període de visita.



Horari de visita: de 9:00 h a 15:00 h, de dilluns a divendres, excepte festius.



El material educatiu l’ha de preparar cada escola al seu criteri. Us adjuntem
informació sobre cadascun dels periodes històrics que tracta l’exposició, per a què
pogueu treballar aquells qüestionaris o activitats que creieu s’ajusten més al temari
que esteu treballant.



Per informació i reserves, es pot fer via telèfon trucant al 972574467, de dilluns a
divendres no festius, de 8 del matí a 3 de la tarda. També enviant un correu a
museudarder@ajbanyoles.og

Organitza:

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
- La història segons Hollywood. Muntatge audiovisual de diverses pellícules
representatives de les èpoques històriques que es mostren a l’exposició. Durada: 6’ 30”.
- Endevina la pellícula. Concurs obert a tothom consistent en endevinar les
pellícules que apareixen a l’audiovisual. Entre els màxims encertants se sortejaran dos jocs de
clicks de temàtica històrica.
- Tallers per a famílies. 17 de març i 7 d’abril.
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PLAYSTORIES. JUGA I APRÈN AMB ELS CLICKS
Completarem l’exposició amb uns roll-ups amb breus textos descriptius de cadascun dels
periodes mostrats, que us poden ser útils per a la visita.

1- Els dinosaures
Els dinosaures (llangardaixos terribles en grec)

varen viure durant l’Era Secundària fa uns

250-65 milions d’anys abans d’ara, molt abans, per tant, dels primers homínids que
apareixeren ara fa uns 5 milions d’anys.
Durant les tres etapes en què es divideix (Triàsic, Juràsic i Cretàcic) la Terra va anar agafant la
seva forma actual, aparegueren els primers mamífers i els rèptils regnaren tant al cel
(pterosaures) com al mar (ictiosaures) o a la terra (dinosaures). Aquests darrers arribaren a
proporcions colossals, tot i que foren els exemplars més petits els que evolucionaren fins als
ocells i varen sobreviure a la gran extinció
d’espècies que separa
l’Era Secundària de la
Terciària,
per

la

segurament

caiguda

d’un

gran meterorit.
A Catalunya hi ha fòssils de dinosaures al
Coll de Nargó (Alt Urgell). Varen ser descoberts l’any 1985 i ara
es guarden al Museu
Paleontològic

de

la

Conca Dellà.

2- Els prehistòrics
La prehistòria a Catalunya comença amb els primers homínids (homes de Heidelberg) que s’hi
assentaren, procedents d’Àfrica, segurament ara fa un milió d’anys. Després ja vindrien els
homes de Neandertal (120.000-40.000 aC) i els Sàpiens (40.000 aC-fins ara), que són la
nostra pròpia espècie. El final de la prehistòria a Catalunya se situa pels volts de l’any 1.000
aC, quan els seus pobladors primitius entren en contacte amb les civilitzacions mediterrànies.
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La major part de la prehistòria catalana els grups humans eren caçadors i recollectors, però a
partir del 5.500 aC, quan comença el neolític, ja són ramaders i agricultors i viuen en grans
cabanes

a la vora dels

llacs, dels rius o del mar.
Els primers metalls treballats són el coure (3500
aC), el bronze (2200 aC) i
el ferro (700 aC). Els clicks
d’aquesta exposició se centren en els primers Sàpiens, els grans caçadors
del paleolític superior, entre 40.000-8.000 aC), que
vivien en coves o en petites cabanes a l’aire lliure.

3- Els egipcis
Mentre a Catalunya i a Europa occidental estàvem en plena època dolmènica a Egipte (primera
meitat del III millenni aC), igual que a Mesopotàmia, començaven les grans civilitzacions
urbanes que marcaran el futur de tots els països del nord i sud del Mediterrani.
La civilització egípcia, de caràcter totalment africà, va sorgir dels grups neolítics que vivien
arran del riu Nil des del V
millenni

aC,

concentració

gràcies
del

poder,

a

la
que

donava el control de l’aigua
d’aquest riu, en un personatge
-el faraó- , que actuava com a
rei i com déu vivent. A mitjan
del I millenni aC es va anar
diluint enmig de les cultures
grecoromanes i va desaparèixer
totalment amb l’expansió del
món musulmà al s.VII dC.
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4- Els fenicis-ibers
Els fenicis eren un poble semita (cananeus) que vivia en una estreta franja costanera que
anava des de l’actual Líban fins al nord de Palestina des del III millenni aC. A partir del I
millenni aC comencen a fer-se conèixer com els grans navegants i comerciants del
Mediterrani, que recorren d’est a oest arran de la costa africana, on fundaren la ciutat de
Cartago. També varen ser els inventors de l’alfabet fonètic, que més tard adoptaren els grecs.
Els fenicis seran els primers
comerciants

mediterranis

que coneixeran els ibers a
partir del 800-600 aC. Les
seves

naus,

sovint

des

d’Eivissa, varen arribar a la
desembocadura de l’Ebre i
també al voltant d’Empúries,
on

s’han

dants

localitzat

objectes

abun-

d’aquesta

procedència.

5- Els romans
La ciutat de Roma es va començar a fer important al s.VIII aC i va anar dominant primer tots
els pobles itàlics anteriors després la península Ibèrica, Grècia i França durant la seva etapa
Republicana,

que va durar fins al canvi d’Era. Amb l’Imperi les conquestes arriben fins a

Anglaterra i Anatòlia, amb una frontera nord estable que seguia els rius Rin i Danubi. L’any
476 la part occidental de l’Imperi cau en mans dels pobles bàrbars, sobretot germànics,
mentre que l’oriental,
que anava des de Grècia a Anatòlia i tenia
per

capital

Constan-

tinoble, continuarà fins
al 1453, quan els turcs
la conquereixen.
Els romans formaren el
primer gran imperi europeu i moltes de les
seves

característiques
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(llengua, literatura, art, dret, arquitectura) continuen vigents a l’actual Europa i a altres parts
del món.

6- Els medievals
La desintegració de l’Imperi Romà d’occident a partir del s.V dC va propiciar la creació de
multitud de regnes bàrbars a l’Europa occidental que varen evolucionar durant l’Edat Mitjana i
Moderna fins a formar les agrupacions polítiques a actuals.
Els pobles medievals europeus vivien sotmesos a un règim feudal, en el qual els reis, bisbes i
cavallers fomaven una classe aristocràtica que posseïa la propietat de la terra. Els pagesos
l’havien de cultivar i donar bona part dels seus productes a les classes dirigents, a canvi de la
seva protecció. A les ciutats
una

nova

classe

burgesa

(comerciants i petits propietaris) tractava d’alliberar-se del
jou feudal, cosa que no aconseguí fins a finals del s.XVIII.
Malgrat les dures circumstàncies en què vivien, els monjos
medievals

varen

transmetre

els

aconseguir

coneixements

del món clàssic antic fins al
Renaixement del segle XVI.
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