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Aprendre per ensenyar : curs teòric-pràctic de 

formació de monitors/es en Prehistòria  

5-6 de setembre de 2019 

Espai Orígens (Camarasa, Lleida) 

Programa 

 

Primer dia - 5 de setembre de 2019 

9:00 – 9:30 – Benvinguda  

9:30 – 11:30 – Introducció a la Prehistòria  

11:30-12:00 – Pausa per al cafè 

12:00 – 13:00 – Treballar la prehistòria en edats primerenques  

13:00- 14:00 – Les excavacions simulades i el seu paper en la divulgació de 

l’arqueologia  

Segon dia - 6 de setembre de 2019 

9:00 – 11:00 – Visites educatives a jaciments paleolítics: la Roca dels Bous 

11:00 – 11:30 – Pausa per al cafè 

11:30 – 13:00 – Ús didàctic de l’experimentació en arqueologia  

13:00 – 14:00 – La gamificació com a eina de divulgació 
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Inscripcions 

El curs és gratuït però requereix d’inscripció prèvia abans de l’1 de setembre de 2019 

enviant la butlleta d’inscripció a l’e-mail arpdhistoric@gmail.com. El número de places 

és limitat fins cobrir les places disponibles. 

Lloc de realització  

Centre Espai Orígens 

Carretera C-13 km.44 

25613, Camarasa (Lleida) 

 

Jaciment de la Roca dels Bous 

Carretera LV-9047,10 

25613, Sant Llorenç de Montgai (Lleida) 
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Altres informacions 

La realització del curs complet dona la possibilitat de formar part  d’una borsa de 

monitors/es. 

Contacte i informació   

Web: http://espaiorigens.es 

E-mail: ardphistoric@gmail.com 

Telèfon: +34 973420427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través 

del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es 

reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se 

concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a 

través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible. 

 


