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  ESPAI ORÍGENS I LA DIVULGACIÓ DEL PATRIMONI 

Espai Orígens és un 

centre dedicat a la di-

vulgació del patrimoni 
natural i cultural de la zona del Montroig. 

Està gestionat per l’Associació de Recerca 

i Difusió del Patrimoni Històric, una enti-

tat sense ànim de lucre estretament vin-
culada amb la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB). 

El centre es dedica a la investigació i a la 
divulgació del patrimoni des de les ves-

sants educativa, lúdica i turística: prete-

nem relacionar el coneixement que es 

desprèn del treball de recerca ar-

queològica que du a terme l’equip del 

Centre d’Estudis del Patrimoni Ar-
queològic de la Prehistòria de la UAB 

amb les activitats de caire experiencial 

que duem a terme per a tot tipus de pú-

blic. 

Espai Orígens forma part, juntament 

amb el Parc Arqueològic de Sant Llorenç 

de Montgai i el jaciment de la Roca dels 
Bous, del Campus d’Arqueologia de la 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Carretera C-13 km. 44 n- 25613 Camarasa  

espaiorigens@gmail.com 973 420 427 www.espaiorigens.es 



          LA NOSTRA PROPOSTA 

Una proposta que neix de l’experiència 

Espai Orígens és inaugurat l’any 2012 amb la voluntat de ser un motor dinamitzador 
del patrimoni cultural i natural de l’entorn en el qual es troba immers.  No obstant, el 

projecte no és ni de bon tros una novetat per a nosaltres: l’Associació Recerca i Difusió 

del Patrimoni Històric, que gestiona el centre, té anys d’experiència en el camp de la 

didàctica en arqueologia i prehistòria, i és que es trova estretament vinculada al Centre 

d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria. En un primer moment el projecte 
de divulgació es centra en els tallers a escoles, per més endavant concretar-se amb la 

construcció del Parc Arqueològic de Sant Llorenç de Montgai, on actualment treballem 

en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. De 

tota aquesta experiencia prèvia neix la proposta d’Espai Orígens, on realitzem activi-
tats lúdiques i turístiques però també oferim una proposta didàctica durant el curs es-

colar. 

Les activitats 

Des d’Espai Orígens us presentem una proposta estructurada en tres tipologies d’ac-

tivitats: les visites guiades, les activitats de Prehistòria i els tallers experimentals. 

La majoria d’aquestes activitats giren al voltant de  la Prehistòria, període en el qual 
estem especialitzats, però també oferim visites. Promovem i fem difusió de les rutes 

naturals que es poden fer a peu per l’entorn del nostre centre, al peu de la serra del 

Mont-roig i molt a prop de l’Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa, fent èmfasi en els 

seus valors com a patrimoni històric i natural. 



 

 

   

Pensem que la formació fora de l’aula i en temes de patrimoni és fonamental en qualse-
vol moment de la vida escolar, i és per aquest motiu que la nostra proposta té un ampli 
ventall d’edats, des d’Educació Infantil fins a Batxillerat, adaptant les activitats, els dis-
cursos i els materials didàctics a les característiques, interessos i habilitats de cada 
franja d’edat. 

Les nostres activitats, visites i tallers parteixen dels principis d’empatia, experimenta-

ció, descoberta i manipulació, essent per a nosaltres molt important el protagonisme 
actiu de l’alumnat en qualsevol de les activitats.  

 

2017-2018 Inf CI CM CS ESO I 
BAT 

VISITES La Roca dels Bous 2.0       X X 

Caminant entre Neandertals     X     

Quan el riu es tanca: l’embassament de Sant Llorenç 
de Montgai 

     X X 

En temps de guerra: les trinxeres del Merengue       X X 

Montroig: passat i present, excursió a la Cova del 
Tabac 

        X 

ACTIVITATS I 
TALLERS 

Tastets de la Prehistòria   X  X X X 

Contacontes de la Prehistòria X  X       

Prehistoartistes X X X X X  

Artesans del fang X X X    

Arqueòleg per un dia: excavació arqueològica  X X X X X 

Màgia i simbolisme: els ornaments a la Prehistòria X X X X X 

El Foc! Que ens va canviar la vida     X X X 

Tecnologia de la pedra          X X X 

MONOGRÀFIC A la recerca del passat...   X X X 

Juguem amb el Mu! X     

Cucanyes de la Prehistòria            X X    

El petit Mamut s’ha perdut         X     

Caçador hàbil   X X  

Detectius de la Prehistòria    X  



       VISITES GUIADES 

             

             



 

 

  La Roca dels Bous 2.0 

La visita comença amb un recorregut fins al jaciment durant el qual, mitjançant l’ús 
de tauletes tàctils, es pot obtenir informació detallada (vídeos, fotografies i jocs) so-
bre la forma de vida dels neandertals i el paisatge que l’envolta.  

Un cop a la zona d’excavació, es donen a conèixer els mecanismes i la metodologia 
que s’utilitza per interpretar el passat d’aquests homínids i recuperar el registre fòs-
sil.  

La Roca dels Bous és un jaciment del Paleolític Mig que va ser 

ocupat fa uns 50.000 anys per grups de neandertals, i que en 

l’actualitat ha estat museïtzat per tal de poder ser visitat. 

Destinataris: CS, ESO,BAT 
Durada: 1,5 h 
Lloc: Jaciment arqueològic la Roca 
dels Bous 
Preu: 4,5 € 

Objectius: 

- Conèixer com eren i com vivien els grups neandertals 
- Entendre el procés evolutiu dels homínids 
- Conèixer com treballa l’arqueologia, i entendre els procesos geològics de forma-
ció del jaciment 
- Conscienciar sobre la importància de conservar i estudiar el registre arqueològic 



 

   Caminant entre neandertals 

Destinataris: CM 
Durada: 1,5 h 
Lloc: Jaciment arqueològic de 
la Roca dels Bous 
Preu: 4,5 € 

Objectius: 

- Conèixer com eren i com vivien els grups neandertals 

- Entendre el procés evolutiu dels homínids 

- Conèixer com treballa l’arqueologia 

- Conscienciar sobre la importància de conservar i estudiar el registre arqueològic 

Com era la vida fa més de 50.000 anys? Qui eren els 

neandertals? Eren tant diferents a nosaltres? I el paisatge 

que els envolta? 

Mitjançant diversos recursos 
didàctics els nens i nenes donaran 
resposta a totes aquestes pregun-
tes en el camí cap al jaciment. 
Ja a la Roca dels Bous, tindran 
l’oportunitat d’observar un jaci-
ment arqueològic de prop i conèi-
xer la tasca dels arqueòlegs de 
primera mà. 



 

Quan el riu es tanca: l’embassament de St. Llorenç de Montgai 

Destinataris: CS, ESO, BAT 
Lloc: Embassament de Sant Llorenç 
Durada:  2 h 
Preu: 6 € 

Objectius: 

- Entendre com l’acció humana modifica els paisatges naturals 

- Comprendre el funcionament d’una presa 

- Conèixer algunes aus aquàtiques 

Un passeig guiat per l’embassament de 
Sant Llorenç on podreu veure la trans-
formació del paisatge en aquesta zona 
arran de la construcció de la presa, 
aprofundint en els canvis que s’han pro-
duït en l’ecosistema de l’entorn, com ara 
la proliferació d’aus que, especialment 
en l’època migratòria, ens permetran  
veuere en els canyissars un lloc de refugi 
on l’ésser humà té un accés bastant res-
tringit.  



              En temps de guerra: les trinxeres del Merengue 

Des de l’Espai Orígens oferim visites amb 
guies especialitzats i material de suport per 
tal de conèixer i entendre millor aquests fets 
que formen part de la nostra història més re-
cent.  

Destinataris: CS, ESO, BAT 
Durada: 1,5 h 
Lloc: El Merengue 
Preu: 5 € 

“El Merengue” és un espai de memòria històrica museïtzat on podreu 

conèixer els fets més rellevants que tingueren lloc el maig de 1938 

en el marc de les lluites pel Cap de pont de Balaguer.  

Objectius: 

- Apropar-nos de manera empàtica als fets històrics que es van viure al Merengue 

- Explicar la Guerra Civil i les seves conseqüències 

- Conscienciar de la necessitat de conservar la memoria històrica 

- Treballar valors com la tolerància i el respecte a través d’un fet històric concret 



Página 10 Título del boletín 

Pie de imagen o gráfico. 

Pie de imagen o 
gráfico. 

“Incluya aquí una frase o una cita 

del artículo para captar la atención 

del lector”. 

   Montroig:passat i present, excursió a la Cova del Tabac 

Destinataris: ESO - BAT 
Durada: 4h 
Lloc: Cova del Tabac 
Preu: 8 € 

Objectius: 

- Conèixer durant el recorregut la geologia de la Serra del Montroig 
- Entendre els canvis en el paisatge al llarg del temps 
- Conèixer el conjunt de pintures rupestres prehistòriques de la cavitat, com ens 
van fer i la seva interpretació. 
- Conscienciar del valor del patrimoni arqueològic, patrimonial i natural 

Perquè la Cova del Tabac? Per tal de donar a conèixer el patrimoni que amaga aques-

ta cavitat de 198 metres, reconegut per la UNESCO. El recorregut serveix per fer un 

viatge en el temps fins a situar-nos en el moment del naixement dels Pirineus.  

La geologia de la serra del Mont-roig ens permet 

explicar el paisatge prehistòric de la zona mentre 

caminem pel bosc de roure, alzina i pi. A mesura 
que guanyem alçada, per la Serra Carbonera, arri-

bem a veure el Congost de Mu. Un cop dins de la 

cova, podrem apreciar les seves formes geomètri-

ques que venen donades per les diferents estalac-
tites i estalagmites que hi ha en el seu interior. Les 

restes de pintures rupestres, que encara es con-

serven, ens ajuden a explicar i comprendre el mo-

de de vida dels nostres avantpassats. 



             

Activitats sobre prehistòria, manipulatives i vivencials, 

per donar una visió global d’aquest període de la història 

         VIU LA PREHISTÒRIA 

             



 

 

 Tastets de Prehistòria 

Activitats sobre prehistòria, manipulatives i vivencials, per donar una 

visió global d’aquest període de la història 

Destinataris: 

CI,CM, CS, ESO, BAT 
Durada: 1,5 h 
Lloc: Espai Orígens 
Preu: 4,5 € 

Objectius: 

- Familiaritzar-se amb els objectes i activitats quotidianes de la Prehistòria 
- Conèixer les tècniques d’obtenció del foc 
- Entendre els canvis que s’associen al control del foc com a font d’energia 
- Conèixer l’evolució en les tècniques de caça prehistòriques. 
- Entendre els principals canvis produïts durant l’època prehistòrica 

Com devia ser viure a la Prehistòria? Com vam 
aconseguir dominar el foc? Serieu bons caçadors i 
caçadores? La resposta a aquestes preguntes apa-
reix en forma de “tastet” de diferents activitats 
prehistòriques quotidianes, com encendre foc o 
anar de caça, que posaran a prova les vostres ca-
pacitats i habilitats ancestrals. 
 
A més a més, un vídeo i una exposició manipulati-
va us ajudaran a entendre com devia ser la vida en 
aquells temps tan llunyans.  



Contacontes de la Prehistòria 

Ayla, la nostra amiga del Neolític, 
ens explicarà una màgica història 
sobre destrals de pedra que parlen, 
agulles d’os que estan cansades de 
cosir, cistells de vímet que els fa 
mal l’esquena... Gràcies a ells co-
neixereu com eren els objectes que 
feien servir a la Prehistòria, i els 
més petits i petites s’endinsaran en 
la vida quotidiana d’aquest temps 
tan llunyà i sovint desconegut! 

Destinataris: Infantil 
Durada: 1h 
Lloc: Espai Orígens 
Preu: 4 € 

Objectius: 

- Entendre que els objectes quotidians no sempre han estat iguals 

- Conèixer conceptes bàsics sobre la vida a la Prehistòria 

- Descobrir que al llarg de la història hi ha hagut diferents maneres de viure 



             

            ACTIVITATS I TALLERS 

             



Prehistoartistes! 

En la Prehistòria ja érem tots uns ar-
tistes: feiem música, pintàvem les pa-
rets de les coves, feiem figuretes amb 
argila...I tot això sense pots de pintu-
ra, pinzells com els nostres fulls de 
paper! 
 
En aquest taller coneixereu la petita 
Pintapedra, que us explicarà com és 
la seva vida en un campament 
prehistòric, i us ensenyarà com s’ho 
feien aleshores per pintar només amb 
el que els oferia la natura.  
 
I després...sabreu pintar com ho feia 
ella? 

Objectius: 

- Recrear pintures prehistòriques 

- Comparar i diferenciar estils pictòrics al llarg de la història 

- Conèixer els animals prehistòrics 

- Conèixer els materials, eines i suports que s’empraven per pintar en la Prehistòria 

Destinataris: Infantil i CI, CM, 
CS,ESO,BAT 
Durada: 1 h 
Lloc: Espai Orígens 
Preu: 4 € 



  Artesans del fang 

Amb aquests taller us convertireu en artesans i artesanes 

del fang i demostrareu les vostres habilitats elaborant la 

vostra pròpia ceràmica que decorareu amb tècniques 
prehistòriques. 

A més, els més petits jugaran a descobrir que es necesita 

per a fer ceràmica i relacionar funcions i formes, mentre 

que els grups de grans us podreu  posar en la pell dels 
arqueòlegs i descobrireu la gran quantitat d’informació 

que, sense parlar, ens expliquen les restes ceràmiques. 

Objectius: 

- Descobrir i experimentar amb diferents tècniques decoratives impreses i incises 
- Conèixer les matèries primes necesàries per l’elaboració de la ceràmica 
- Elaborar un vas o ornament ceràmic amb tecnologia prehistòrica 
- Situar elements ceràmics en ordre cronològic a partir de la seva decoració i manu-
factura  

Destinataris: Infantil i CI, CM 
Durada: 1 h 
Lloc: Espai Orígens 
Preu: 4 € 



             Arqueòleg per un dia :excavació arqueològica 

Objectius: 

- Conèixer la metodologia arqueològica 

- Conèixer la importància que té l’estudi del passat 

- Entendre l’evolució dels grups humans del passat a partir dels objectes que 
ens troben als jaciements arqueològics. 

Destinataris: Infantil, CI, CM, CS, 
ESO, BAT 
Durada: 1,5 h 
Lloc: Espai Orígens 
Preu: 4,5€ 

En aquesta activitat podreu experimentar l’apassionant feina d’un arqueòleg. 
Tindreu un arqueòleg com a guia, i us explicara com fer-ho per poder ser “ ar-

queòleg per un dia”. Paciència, emoció i treball en equip, són habilitats que té 
que tindre qualsevol arqueòleg. Us esperen 4 excavacions simulades relaciona-
des amb les diverses etapes de la prehistòria. Us animeu a descobrir que hi 
amaga la sorra? 



Màgia i simbolisme: els ornaments a la Prehistòria 

   

Perquè deurien servir? Què volien expresar? Com els 
feien i quins materials utilitzaven? 
Fem un viatge al món simbòlic dels grups humans 
prehistòrics, a partir dels objectes que van fer i que 
utilitzaven com elements d’ornament. 
 
En aquesta activitat aprendrem que en el passat ja es 
feien collarets i polseres amb elements que obtenien 
de la natura.  
Farem els nostres propis ornaments utilitzant les tèc-
niques prehistòriques per poder emportar-nos a casa. 

Objectius: 

- Apropar-se al món simbòlic de la prehistòria 
- Conèixer diferents elements d’ornaments fets amb diferents materials i tècni-
ques 
- Aprendre a fabricar els nostres propis ornaments amb tècniques prehistòriques 

Destinataris: INF,CI,CM,CS,ESO,BAT 
Durada: 1h 
Lloc: Espai Orígens 
Preu: 4 € 

 



                          EL FOC! Que ens va canviar la vida 

Fer foc pot ser fàcil amb un encenedor 
o uns llumins, però… sempre ha sigut 
així? 
 
En quin moment comencen a utilitzar 
el foc? Com van aprendre a fer-ho? 
Quines avantatges té aquesta tecnolo-
gia? 
 
Amb nosaltres aprendràs els secrets 
del foc, i com fer-ho a partir de pedres 
i pals. 
Pot semblar fàcil, però de seguida 
veuràs que es necesita un aprenentat-
ge i una pràctica que els nostres avan-
passats dominaven a la perfecció. 

Objectius: 

- Recrear amb diverses tècniques la fabricació del foc 

- Entendre les implicacions que van comportar l’ús del foc 

- Reflexionar sobre la idea de com el foc ens va canviar la vida 

Destinataris: CM, CS, ESO, BAT 
Durada: 1 h 
Lloc: Espai Orígens 
Preu: 4,5 € 



 

En aquesta activitat els infants es convertiran en 
membres de poblats prehistòrics que, mitjançant una 
gimcana, hauran de superar diferents proves (cantar, 
ballar, buscar objectes, pintar…) amb l'objectiu d’a-
conseguir petxines per a fer un collaret per al seu xa-
man.   

Objectius: 

- Transmissió de coneixements mitjançant activitat teatralitzada. 
- Apropar-se al món de la prehistòria 
- Desenvolupar diverses formes de comunicació oral  

Destinataris: INF 
Durada: 1h 
Lloc: Espai Orígens 
Preu: 4,5 € 

Juguem amb el Mu! 



                          Cucanyes de la Prehistòria 

Conjunt de proves d’habilitat basades 
en els tradicionals jocs de cucanya que 
giraran entorn les activitats de subsis-
tència dels caçadors-recol·lectors: la 
pesca, la caça i la recol·lecció. Abans 
de cadascun d’aquests jocs els moni-
tors faran una breu pinzellada sobre 
com es desenvolupaven a la Prehistòria 
aquestes activitats. 

Objectius: 

- Fomentar el treball en equip 

- Aprendre a valorar les habilitats individuals del grup 

- Recrear escenes quotidianes de la prehistòria 

Destinataris: INF,CI 
Durada: 1,5 h 
Lloc: Espai Orígens 
Preu: 4,5 € 



 

Amb aquesta activitat els infants passaran una estona 
escoltant un conte ambientat en la Prehistòria. Els 
monitors buscaran la interacció i participació dels in-
fants a través de sons, gestos, cançons… 

Objectius: 

- Transmissió de coneixements mitjançant activitat teatralitzada. 
- Apropar-se al món de la prehistòria 
- Aprendre a orientar-se  a l’espai mitjançant diferents tipus d’eines 
- Desenvolupar diverses formes de comunicació oral  

Destinataris: INF 
Durada: 1h 
Lloc: Espai Orígens 
Preu: 4,5 € 

El petit mamut s’ha perdut 



                          Caçador hàbil 

Conjunt de proves d’habilitat, on els i 
les participants hauran de demostrar la 
seva punteria i força com a caçadors, 
la seva habilitat  a l’hora de moure’s 
pel territori i la seva capacitat de tre-
ballar en equip. 

Objectius: 

- Fomentar el treball en equip 

- Aprendre a valorar les habilitats individuals del grup 

- Recrear escenes quotidianes de la prehistòria 

Destinataris: CM,CS 
Durada: 1,5 h 
Lloc: Espai Orígens 
Preu: 4,5 € 



  Detectius de la Prehistòria 

Joc de misteri en els quals els i les participants hauran 
de fer de detectius i resoldre un robatori ambientat en 
la Prehistòria. Per tal d’aconseguir-ho, caldrà que su-
perin diverses proves d’habilitat, lògica i memòria per 
guanyar-se el dret a fer les preguntes necessàries als 
sospitosos 

Destinataris: CS 
Durada: 1 h 
Lloc: Espai Orígens 
Preu: 4,5 € 

Objectius: 

- Aplicar el mètode hipotètic– deductiu 
- Familiaritzar-se amb conceptes relacionats amb la prehistòria 
- Aprendre a reconstruir escenaris del passat 
 



  Tecnologia de la Pedra 

Objectius: 

- Conèixer la metodologia arqueològica 
- Aprendre a fer interpretacions i hipòtesi 
- Conèixer la cultura material dels grups humans del passat 

- Entendre la formació dels jaciments arqueològics 

Destinataris: CM, CS, ESO, BAT 
Durada: 1 h 
Lloc: Espai Orígens 
Preu: 4,5€ 

Donar cops amb dues pedres pot semblar molt sim-
ple, però aquest taller us demostrarà que és més 
complicat del que molts imagineu. 
 
Podreu veure com la tecnologia lítica ha anat evolu-
cionant a la vegada que evolucionava la nostra capa-
citat de raonament. 
Poc a poc hem anat sent capaços de inventar i fabri-
car eines cada vegada més complexes i especilitza-
des. 
Us animeu a probar que és això de la tecnologia de 
pedra? 



MONOGRÀFIC: A la recerca del passat... 

A les excavacions troben objectes del passat, al-
guns es troben fragmentats, així eren en la realitat? 
Interpretar com vivien els grups humans en el pas-
sat o perquè han arribat els objectes al present  
d’una forma o una altre és el que ocupa més temps 
en la feina d’un arqueòleg. 
Treballarem en una excavació simulada i experi-
mentarem algunes de les activitats quotidianes del 
passat, com per exemple fer eines. 
Veurem perque només alguns objectes sobreviuen 
al pas del temps i com s’interpreta un jaciment ar-
queològic i quina quantitat d’informació podem 
treure dels grups humans que van viure fa milers 
d’anys. 
 

Objectius: 

- Conèixer la metodologia arqueològica 
- Aprendre a fer interpretacions i hipòtesi 
- Conèixer la cultura material dels grups humans del passat 

- Entendre la formació dels jaciments arqueològics 

Destinataris: CM, CS, ESO, BAT 
Durada: 3 h 
Lloc: Espai Orígens 
Preu: 6,5€ 

Què trobem en un jaciment arqueològic? Com es formen? Perquè servei-

xen els objectes que es troben enterrats durant milers d’anys? 


