
1. DISSENY DE L’ESTRATÈGIA EDUCATIVA. 

L’idea d’emprar un arqueódrom per a transmetre i teballar els coneixements, habilitats 

i valors relacionats amb l’arqueologia ha estat emprada des de fa temps, en especial a l’àmbit 

anglosaxó  (Rice 1985).  

Des de l’àrea de prehistòria de la UIB, emprarem aquesta estratègia per primer cop al 

2007, tot i que ja havíem desenvolupat altres tipus d’activitats didàctiques relacionades amb la 

pràctica arqueològica (Calvo et al. 2000, Valenzuela et al. 2010). Des de llavors, s’han realitzat 

més de 25 tallers destinats a infants, joves i adults, en els que han participat més de 500 

persones. En el transcurs d’aquestes experiències les estratègies didàctiques emprades s’han 

anat modificant per tal de millorar i ampliar els objectius perseguits. 

a. Fase introductòria (20-30 minuts). 

L’objectiu genèric d’aquesta fase és el d’acostar els partícips a l’arqueologia, tal i com 

aquesta s’entén a començaments del s. XXI. Com a objectius concrets es procedirà a posar de 

manifest els coneixements dels participants sobre l’arqueologia i identificar i substituir les pre-

concepcions errònies que d’aquesta matèria té el públic en general, fruit del tractament 

d’aquesta al cinema, a la televisió i a la premsa escrita. Com per exemple:  

- L’arqueologia no estudia dinosaures.  

- Els arqueòlegs i les arqueòlogues no es queden amb els artefactes que troben.  

- L’arqueologia no és una feina solitària sinó d’equip.  

- L’arqueologia avui en dia té poc a veure amb n’Indiana Jones o na Lara Croft.  

- Etc.  

Finalment, es tractarà l’idea de que el patrimoni històric és de tots i per tant també seu i que, 

per tant, aprenguin a estimar-lo, respectar-lo i conservar-lo.   

Per aconseguir aquests objectius s’estableix un diàleg amb els participants mitjançant el qual 

es tracta de que reflexionin sobre el que saben sobre l’arqueologia. Aquesta estratègia es 

complementa amb divers material gràfic per donar suport a les explicacions. 

b. Fase d’excavació (aprox. 2 hores). 

En aquesta fase es presenta l’excavació arqueològica com un conjunt d’activitats que 

tenen com a objectiu la recuperació de les restes materials de les societats del passat i la 

documentació de les variables temporal i espacial (temps i espai) del jaciment i dels materials.  

Tot seguit començarà l’activitat d’excavació. Els participants es dividiran en parelles i a 

les quals s’assignarà una quadrícula que hauran d’excavar i recollir el material. Al mateix temps 

es treballaran les diferents estratègies necessàries per documentar les dues variables: dibuix 

de planta i secció, documentació de UE, fotografia, diari d’excavació,...  



Es necessari senyalar que ja que una excavació és un procés sempre destructiu s’ha optat per 

desenvolupar aquesta activitat en un petit jaciment simulat.  

 

 

Excavació de la unitat “tombes”. 

c. Fase d’interpretació. 

Una vegada finalitzada l’excavació es passarà a la fase d’anàlisis dels materials i de tota 

la informació recuperada, intentant que siguin els propis participants, mitjançant els consells 

dels arqueòlegs i arqueòlogues responsables, els que interpretin el jaciment que han excavat. 

Aquesta fase és indispensable ja que el que es tracta amb aquest taller és que els alumnes 

entenguin, mitjançant un exemple pràctic, la manera en la que es genera el coneixement 

arqueològic que després ells es troben als llibres de text. 

L’estratègia emprada en aquesta fase suposa que els diferents grups de treball han de 

posar en comú les seves troballes i interpretacions a través d’una exposició en públic. 



Seguidament s’obrirà un torn de debat en el que es reflexionaran sobre les interpretacions i 

sobre el treball realitzat pels diferents grups.  

 

Exposició de les troballes i les interpretacions. 



2. L’ARQUEÒDROM DE LA UIB. 

El jaciment simulat  de la UIB (arqueódrom) està format per dues unitats diferenciades:  

1. Unitat “Cabana”.   

Aquesta primera unitat té un àrea de 40m2 en la que se ha recreat una cabana circular amb 

una primera filada de pedra que presenta semblances amb les cabanes calcolítiques 

documentades a la prehistòria mallorquina. En aquesta àrea, també s’han reconstruït diverses 

accions vinculades amb activitats domèstiques que es realitzaven en aquests tipus d’hàbitat: la 

primera és una zona de processat i consum d’aliments formada per una llar de foc al voltant de 

la qual es disposen restes de fauna consumida i restes ceràmics relacionats amb les accions 

comentades. A  la segona, s’ha recreat un taller de processat i obtenció de metall de coure.  

 

Alumnes excavant la Unitat Cabana 

2. Unitat “Tombes”.  

Aquesta segona unitat presenta un àrea de 10 m2 en la que s’han recreat dues tombes de 

inhumació en fossa (Fig. 4). La primera presenta una inhumació primària, mitjançant l’ús d’un 

esquelet real, que pertany a un individu adult masculí en posició decúbit supí (acostat sobre la 

seva esquena mirant cap el cel) o amb els braços creuats sobre la pelvis. Aquesta inhumació, 

presenta un aixovar format per un petit  recipient ceràmic amb decoració policroma dins del 

qual s’han disposat diverses monedes i alguns fragments de sílex. L’esquelet està disposat a 

l’interior d’una fossa simple de forma ovalada d’aproximadament 1,3 m de llarg per 50 cm 

d’ample. L’individu està cobert per una fina capa de terra sobre la qual es disposa un nivell de 

pedres de mida mitjana. Seguidament, es disposa una darrera capa de sediment amb una 



potencia d’uns 20 cm. Finalment, sobre aquesta darrera es troba una “làpida” formada per una 

simple pedra que indica el sexe de l’individu enterrat.  

 

Preparació de la Tomba 1. 

 

A la segona s’ha reconstruït una inhumació doble representada per un esquelet adult femení 

en posició decúbit supí i per una reducció d’un esquelet infantil. Es tracta d’un procés complex 

de formació de la tomba en la que, en un primer moment, s’enterrà l’individu infantil i, 

posteriorment, es va tornar a obrir la tomba, es recolliren les restes d’aquest i es dipositaren 

dins un recipient ceràmic a prop del crani de l’individu femení. La tomba presenta el mateix 

recobriment que la primera, la única diferencia és que, en aquest cas, la “làpida” està formada 

per una ceràmica en posició invertida decorada amb impressions geomètriques situada a la 

zona del cap.   

Amb aquesta disposició, es pretén oferir diversos  casos pràctics que es poden documentar a 

jaciments reals  i que ofereixen la possibilitat de treballar diferents aspectes de la metodologia 

emprada a una excavació arqueològica. Entre aquests podem destacar el dibuix de estructures, 

documentació fotogràfica, troballa i recollida de materials arqueològics, documentació de  

Unitats Estratigràfiques, etc. Al mateix temps, la  decisió d’emprar materials reals: ceràmica, 

fauna, restes humans, carbons, minerals, etc. (evidentment no arqueològics) i exemples en 

bona mesura similars als registres arqueològics documentats a la prehistòria mallorquina es va 

realitzar amb el fi de mantenir la  il·lusió d’estar excavant a un jaciment arqueològic real.  



Al mateix temps, la configuració de l’arqueódrom en diferents unitats permet l’organització 

dels participants en diferents grups amb contexts distints. Això afavoreix la dinàmica final del 

taller en la que els  grups de  treball han de comunicar els resultats de les seves investigacions 

(no únicament la presentació de les troballes sinó també les interpretacions que sobre aquests 

han pogut generar) als altres grups, i entre tots, trobar una interpretació global de les 

comunitats que habitaren aquest jaciment arqueològic. 

 


