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PROGRAMA   

D’ACTIVITATS I TALLERS 
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Divendres  

26 de maig 

 

 

18.00 h: Inauguració de la Fira Artalaiòtica. Lloc: Al Teatre d'Artà 

 

18.15 h: Conferència inaugural a càrrec de Javier Aramburu amb el tema "Ses 

Païsses i els talaiots d'Artà" 

 

19.30 h: Taula rodona: "L'estat de l'arqueologia a l'actualitat" amb diferents 

experts que ens parlaran sobre el tema. 

 

21.00 h: Gustatio Romana. Tast de vins i cuina romana amb Aldarq. Lloc: Sala 

Polivalent de na Batlessa. Preu 30 €. Inscripcions a info@aldarq.com 

 

22.00 h: TEATRE: La llegenda de Nuredduna. Jaciment de Ses Païsses. A 

càrrec de Fila Zero Teatre. Possibilitat de sopar. Horari: 21:00 h: sopar i 

22.00 h: funció. 

Durada: 45 minuts 

Preu espectacle: 9 € 

Preu sopar: 9 € 

Inscripció prèvia 
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Dissabte  

27 de maig 
10.00 h : Obertura del recinte firal: Gastronomia, Artesania, exhibicions i tallers. 

 

Tallers: 10.00 h- 18.30 h.  

 

1. Construïm una Naveta Gegant! 

Taller col·laboratiu en el qual els participants construiran una maqueta d'una 

naveta d'habitació. L'objectiu del taller és apropar als participants el vessant 

social de la construcció de les navetes d'habitació (cases) de l'Edat del Bronze 

de la prehistòria balear. 

Torn matí – 10.30 h a 11.45 h 

Durada: aprox. 1 h i 15 minuts 

Participants: 20 per torn. 

Adreçat a: nins i nines de 5 a 10 anys 

Inscripció prèvia 

A càrrec d’Arqueo21 

 

2. Excavam el passat! 

Amb aquest taller els participants excavaran un jaciment arqueològic simulat 

fent de primera mà totes les feines que fan els arqueòlegs (des d'excavar a la 

interpretació, passant pel dibuix arqueològic, etc.). 

Torn matí – 12.00 h a 14.00 h 

Durada: aprox. 2 hores 

Participants: 24 per torn. 

Adreçat a: nins i nines de 8 a 13 anys 

Inscripció prèvia 

A càrrec d’Arqueo21 
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3. Talaiots en miniatura 

Els participants podran construir un edifici típic de la prehistòria balear 

(preferentment el talaiot central o l'entrada del jaciment de Ses Païsses) amb 

un material fàcil d'emprar i completament innocu que es podran dur a ca seva. 

Horaris: dissabte 27 de maig 

Torn matí – 10.30 h a 14.00 h 

Durada: aquest taller estarà obert de forma contínua. 

Adreçat a: nins i nines de 4 a 12 anys 

A càrrec d’Arqueo21 

 

4. Joies i ornaments de bronze de la prehistòria balear 

En aquest taller s'explicarà el paper que les joies i ornaments tingueren a les 

societats de la prehistòria balear i es faran reconstruccions d'aquestes jugant 

amb pasta de sal. Els participants se n'enduran les rèpliques a ca seva. 

Horaris: de 15.00 h a 18.30 h 

Durada: aquest taller estarà obert de forma contínua. 

Adreçat a: nins i nines de 4 a 10 anys 

A càrrec d’Arqueo21 

 

5. Exhibició: fabricam eines de pedra! 

En aquesta activitat repassarem en directe com van anar evolucionant les 

tècniques de fabricació d'eines de pedra durant l'evolució humana i la 

prehistòria. L'activitat estarà conduïda per David Canales, tècnic en divulgació 

de la Fundació Atapuerca. 

Horaris: de 15.00 h a 16.00 h 

Places limitades 

Adreçat a: a tots els públics 

A càrrec d’Arqueo21 

  

6. Exhibició-taller: falçs neolítiques 

L'agricultura va aparèixer fa uns 12.000 anys i suposà canvis molt profunds en 

la història de la humanitat. En aquest taller repassarem aquell moment i 
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aprendrem a fabricar una falç (l'eina indispensable per poder segar els cereals) 

amb fusta i sílex i us la podreu endur a ca vostra. 

Horaris: de 16.15 h a 17.15 h 

Durada: aprox. 1 hora 

Places limitades 

 A càrrec d’Arqueo21 

 

7. Exhibició-taller: fent foc a la prehistòria 

La conquesta del foc va ésser una de les grans fites de l'evolució humana. 

Gràcies a ell els homínids allargaren les hores de llum, es pogueren protegir 

dels depredadors, aconseguiren encalentir-se en els moments més freds, 

pogueren cuinar els aliments. A més, afavorí la reunió de les persones al seu 

voltant on compartiren les seves experiències. En aquesta activitat podreu 

aprendre a fer foc com es feia a la prehistòria, sense encenedor ni mistos. És 

més difícil del que sembla. Ho aconseguireu? 

Horaris: de 17.30 h a 18.30 h 

Durada: aprox. 1 hora 

Places limitades 

Adreçat a: a tots els públics 

A càrrec d’Arqueo21 

 

8. Del naixement de les Balears a l'extinció del Myotragus 

Un viatge en el temps des de la formació de les Balears fins a l'arribada de 

l'home a les illes, fent especial incís en l'aparició del Myotragus i la seva fauna 

associada 

Horaris: de 10.00 h a 13.00 h i de 16.00 h a 19.00 h 

Durada: aquest taller estarà obert de forma contínua. 

Adreçat a: totes les edats 

A càrrec del Museu Balear de Ciències Naturals 

 

Visites guiades al jaciment de Ses Païsses. Inscripcions al web  

10.30 h: Català 

11.00 h: Anglès 
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11.30 h: Castellà 

12.00 h: Alemany 

 

16.30 h: Anglès 

17.30 h: Català 

 

Portes obertes al museu d’Artà: de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 18.00 h 

 

22.00 h: TEATRE: La llegenda de Nuredduna. Jaciment de Ses Païsses. A 

càrrec de Fila Zero Teatre. Possibilitat de sopar. Horari: 21.00 h sopar i 22.00 h 

funció. 

Durada: 45 minuts 

Preu espectacle: 9 € 

Preu sopar: 9 € 

Inscripció prèvia 
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Diumenge  

28 de maig 
 
10.00 h. Obertura del recinte firal: Gastronomia, Artesania, exhibicions i tallers. 

 
Tallers: 10.00 h -14.00 h 
 
1. Construïm una Naveta Gegant! 

Taller col·laboratiu en el qual els participants construiran una maqueta d'una 

naveta d'habitació. L'objectiu del taller és apropar als participants el vessant 

social de la construcció de les navetes d'habitació (cases) de l'Edat del Bronze 

de la prehistòria balear. 

Torn matí – 10.30 h a 11.45 h     

Durada:   aprox. 1 h i 15 minuts  

Participants:  20 per torn.  

Adreçat a: nins i nines de 5 a 10 anys  

Inscripció prèvia  

A càrrec d’Arqueo21 

 

2. Excavam el passat! 

Amb aquest taller els participants excavaran un jaciment arqueològic simulat 

fent de primera mà totes les feines que fan els arqueòlegs (des d'excavar a la 

interpretació, passant pel dibuix arqueològic, etc.). 

Torn matí – 12.00 h a 14.00 h    

Durada:   aprox. 2 hores  

Participants:  24 per torn.  

Adreçat a: nins i nines de 8 a 13 anys  

Inscripció prèvia  

A càrrec d’Arqueo21 
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3. Joies i ornaments de bronze de la prehistòria balear  

En aquest taller s'explicarà el paper que les joies i ornaments tingueren a les 

societats de la prehistòria balear i es faran reconstruccions d'aquestes jugant 

amb pasta de sal. Els participants se n'enduran les rèpliques a ca seva. 

Horaris:  de 10.30 h a 14.00 h 

Durada:   aquest taller estarà obert de forma contínua.  

Adreçat a: nins i nines de 4 a 10 anys  

A càrrec d’Arqueo21 

 

4. Exhibició: fabricam eines de pedra! 
En aquesta activitat repassarem en directe com van anar evolucionant les 

tècniques de fabricació d'eines de pedra durant l'evolució humana i la 

prehistòria. L'activitat estarà conduïda per David Canales, tècnic en divulgació 

de la Fundació Atapuerca. 

Horaris:  de 10.30 h a 11.30 h 

Places limitades 

Adreçat a: a tots els públics  

A càrrec d’Arqueo21 

 

5. Exhibició-taller: falçs neolítiques  
L'agricultura va aparèixer fa uns 12.000 anys i suposà canvis molt profunds en 

la història de la humanitat. En aquest taller repassarem aquell moment i 

aprendrem a fabricar una falç (l'eina indispensable per poder segar els cereals) 

amb fusta i sílex i us la podreu endur a ca vostra. 

Horaris:  d’11.45 h a 12.45 h 

Durada:   aprox. 1 hora 

Places limitades 

A càrrec d’Arqueo21 

 
6. Exhibició-taller: fent foc a la prehistòria 
La conquesta del foc va ésser una de les grans fites de l'evolució humana. 

Gràcies a ell els homínids allargaren les hores de llum, es pogueren protegir 

dels depredadors, aconseguiren encalentir-se en els moments més freds, 

pogueren cuinar els aliments. A més, afavorí la reunió de les persones al seu 

voltant on compartiren les seves experiències. En aquesta activitat podreu 
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aprendre a fer foc com es feia a la prehistòria, sense encenedor ni mistos. És 

més difícil del que sembla. Ho aconseguireu? 

Horaris: de 13.00 h a 14.00 h  

Durada: aprox. 1 hora 

Places limitades 

Adreçat a: a tots els públics 

A càrrec d’Arqueo21 

 
 

Visites guiades al jaciment de Ses Païsses. Inscripcions al web  

10.30 h: Català 

11.00 h: Anglès 

11.30 h: Castellà 

12.00 h: Alemany 

 

Portes obertes al museu d’Artà: de 10.00 h a 14.00 h 

 
 

 

Organitza: 

 

 

Col·labora: 

 

 


