DIVERARQUEOLOGIA

L'Arqueologia pretén ser un mitjà d'expressió, una excusa per assimilar conceptes però
també un treball en equip, adquisició de tècniques científiques, una manera de
comunicació i relació amb el seu entorn.
Les activitats planificades seran variades, flexibles i originals. Sempre a través de
recursos accessibles, motivadors i amb l'objectiu de produir un ambient lúdic i distès.
Aquestes sempre es duran a terme d'una manera molt didàctica i sensorial, incentivant la
creativitat i potenciant la imaginació.
Mitjançant les mateixes passaran de ser simples espectadors a veritables protagonistes i
personatges actius del seu aprenentatge alhora que experimenten en primera persona
com es vivia en el passat.
Els principals objectius són
-Conèixer i valorar el patrimoni del nostre entorn.
-Utilitzar l'estudi del patrimoni local com a element d'identitat de l'alumnat.
-Comprendre el present de la nostra comunitat a través del patrimoni cultural de la nostra
localitat
-Despertar la curiositat i l'interès per aprendre i conèixer les formes de vida del passat de
la nostra illa.
I com a objectius específics es pretendrà:
Estimular el desenvolupament creatiu i imaginatiu dels infants
-Potenciar el treball en equip
-Fomentar la curiositat històrica i científica.
-L'objectiu final no és un altre que l'alumne es pugui relacionar i identificar-se amb el seu
entorn i aprengui d'aquesta manera a protegir-lo i conservar-lo.

Metodologia
Les activitats quedaran estructurades en dues parts ben diferenciades una part més
teòrica reforçada per una exposició didàctica visual com projeccions, a través de lectures
o mitjançant la posada en comú d'idees i una més pràctica conformada per un taller
creatiu de caràcter experimental i de manipulació. Tot experimentant així amb el nostre
entorn patrimonial d'una manera lúdica i sensorial.
S'utilitzaran materials no estructurats que afavoreixen la creativitat, potencien la
imaginació i faciliten el joc simbòlic
Així mateix, pensant en la diversitat i en la seva inclusió s'inclouran materials el seu accés
a través de materials que puguin estimular al nen amb el seu contacte.
Ens servirem per a tant de l'experimentació, la manipulació, el joc i la teatralització com a
recursos per a convertir a cada alumne en protagonista d'una època i un escenari diferent
del que viu actualment. Sempre partint d'un aprenentatge sensorial i experimental que
permeti al seu torn al nen motivar-se i desenvolupar totes les seves capacitats.
Didàcticament es treballarà al voltant de quatre eixos al voltant dels quals es disposaran
les sessions
-METODOLOGIA ARQUEOLÒGICA
-ARQUEOLOGÍA BALEAR
-EL MEDITERRANI
-GRANS CIVILITZACIONS

Competències treballats
-Desenvolupament d'un mètode científic
-Comprensió d'espai històric i temps
-Utilització del pensament crític i reflexiu
-Desenvolupament motricitat fina
-Desenvolupament creatiu
-Estimulació creativa i cultural
-Estimulació lingüística
-Aprenentatge grupal
-Treball col·laboratiu

-Desenvolupament emocional
-Maneig d'informació històrica

AULA VIRTUAL
Diverarqueologia compta amb una aula virtual on setmanalment es pujarà diferents
recursos per seguir treballant els temes treballats a classe (jocs, llibres...). Aquesta
plataforma disposa també d'un fòrum que també servirà com a punt de contacte amb els
pares per resoldre dubtes o tenir una relació més directa amb el professor que imparteix
l'activitat.

SESSIONS
NOS CONVERTIM EN ARQUEOLEGS
Tècniques arqueològiques a través d'unArqueòdrom ( experiència de sentir-se arqueòleg
durant aquesta setmana) sempre d'una manera lúdica i molt didàctic
-Que és l'arqueologia?
-Estratigrafia. Com vivien els antics sota terra?
-Restauració de materials
-Dibuix arqueològic.
-Excavació del arqueòdrom

PREHISTÒRIA BALEAR
-Construim un talaiot
- Juguetes a la Prehistòria
-Animals Prehistòrics
-La vida a una naveta
-Joies y amulets a la Prehistoria
-Astronomia

CONEIXEM L'ANTIGUITAT A LA MEDITERRÀNIA
-Navegants fenicis.
-Les olores del Mediterrani (experimentem amb olors, textures..)
-Plats grecs
-El teatre a l'antiguitat

-Calendari romà. Coneixerem l'origen dels dies de la setmana, dels mesos i a comptar el
temps com els romans.
-L'habitatge romà. Mosaic romà
-La indumentària romana
-Astronomia

LA BRÚIXOLA DE LES CIVILIZACIONS
- EGIPTE
-ELS CELTES
-CULTURES AMERICANES (MAYAS/INCAS/AZTECAS)
-XINA
-ABORIGENS AUSTRALIANS

EDAT: 4-12 anys amb grups màx 15 persones separats preferentement per
edats 4-6 anys/ 7-12 anys

