Taller didàctic- Els mosaics romans
Guia del professor
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Taller didàctic- Els mosaics romans
Fitxa de l’activitat
ACTIVITAT: Els mosaics romans
NIVELL EDUCATIU: Educació Primària (Cicles Inicial, Mitjà i Superior)
TEMÀTICA: Els mosaics a l’època romana
LLOC: Monestir de Sant Pere de Galligants. MAC-Girona
DURADA: 1,30 hores
PREU: 2,10€
NOMBRE MÀXIM D’ALUMNES: Grup classe

Descripció de l’activitat
L’activitat sobre els mosaics a l’època romana es presenta en format de taller. El seu
desenvolupament es realitzarà a l’interior del Monestir de Sant Pere de Galligants, seu del
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, a la sala reservada per aquesta finalitat.
L’alumnat podrà conèixer les tècniques que usaven els romans per a l’elaboració d’aquests
paviments i com aquestes decoracions eren utilitzades per embellir les seves cases i els
edificis més emblemàtics.
Posteriorment podran elaborar el seu propi mosaic que s’emportaran a casa.

Competències
•

Artística i cultural

•

Social i ciutadana

Objectius
1. Apropar als alumnes la terminologia emprada dels romans en construcció musiva.
2. Conèixer els diferents materials utilitzats en la construcció dels mosaics.
3. Identificar els temes mitològics, florals i animalístics que s’hi representen.
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Funcionament de l’activitat
L’alumnat inicia el taller amb una breu explicació introductòria per part de l’educador sobre
el Monestir de Sant Pere de Galligants, i se’ls explica el perquè es realitza un taller de
mosaics en aquest emplaçament com a seu del Museu d’Arqueologia de Catalunya a
Girona.

Imatge: Detall del Mosaics de Teseu i Ariadna.
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona l J.Milian

Desprès es procedeix a desenvolupar el taller pròpiament dit. Es comença amb una
introducció sobre què és un mosaic, les seves tècniques de construcció i quina era la seva
utilitat. Seguidament es fa una reflexió sobre quins temes mitològics, florals i animalístics
s’hi representaven i què volien simbolitzar amb aquestes imatges. I per finalitzar l’explicació,
es realitzà un repàs pels mosaics localitzats a les vil·les romanes més properes a la ciutat
de Girona.

Arribats aquest punt es convida als alumnes a sortir de la sala taller acompanyats de
l’educador/a del museu per mostrar-los el mosaic que es troba a la exposició permanent del
museu i explicar-los-hi mitjançant l’ajuda d’un còmic la història mitològica que s’hi
representa (la història de Teseu i Ariadna).

2

GUIA DEL PROFESSOR- ELS MOSAICS ROMANS

Finalitzat el relat es retorna a l’aula per fer la part pràctica del taller que consisteix en la
realització per cadascun dels alumnes d’un petit mosaic, seguint unes pautes indicades pel
educador/a.

Per tal de realitzar-lo els alumnes comptaran amb l’ajuda de plantilles, tessel·les de diversos
colors i tot el material de suport necessari. El fragment de mosaic resultant podran dur-lo
cap a casa.
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