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PROGRAMA
D’ACTIVITATS I TALLERS
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3. Camins de sal
 Ambientat a l’Edat del Ferro a les Illes de la 

Mediterrània. Podreu ser membres d’una comunitat 
exposada a les rutes dels navegants d’Orient. 
Formareu dues tribus i haureu d’encaminar la vostra 
supervivència i les vostres condicions de vida. 

Horari 11 h a 12.30 h
Lloc Sala polivalent de na Batlessa
Participants 30 per torn.
Adreçat a de 9 (de 6 a 8 amb adults) a 99 anys
 Inscripció prèvia
 A càrrec d’arqueonautes

4. 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? L’activitat estarà conduïda 
per David Canales, tècnic en divulgació de la Fundació 
Atapuerca.

Horaris de 13.00 h a 14.00 h
Lloc  plaça del Conqueridor
Adreçat  a tots els públics
 Obert a tothom
 A càrrec d’Arqueo21

DISSABTE MATÍ 21 D’ABRIL
11.00 h Obertura del recinte firal: Gastronomia, Artesania, 

exhibicions i tallers. Plaça del conqueridor i na 
Batlessa.

TALLERS: 
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   11.00 h a 12.30 h
Lloc Plaça del Conqueridor
Participants 25 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  12.30 h a 14.30 h
Lloc Na Batlessa
Participants 25 per torn.
Adreçat a  nins i nines de 8 a 13 anys
 Inscripció prèvia
 A càrrec d’Arqueo21

DIVENDRES 20 D’ABRIL
18.30 h Inauguració de la Fira Artalaiòtica. 
Lloc Sala polivalent de Na Batlessa

18.30 h Inauguració de la mostra fotogràfica “Una ullada al 
patrimoni arqueològic d’Artà”a càrrec d’Agustí Torres.

Lloc Sala polivalent de Na Batlessa

19.00 h Col·loqui inaugural  “La visió de l’administració 
respecte de la conservació, protecció i divulgació del 
patrimoni”, a càrrec de diferents experts en el tema. 

Lloc Sala polivalent de Na Batlessa

21.00 h Gustatio Romana. Gustatio Romana és un sopar 
teatralitzat amb música en viu. És una experiència 
sensorial que ens transportarà a l’Antiga Roma. En ell 
podreu gaudir de 6 plats i 3 vins de recreació històrica 
de Baetica, servits amb rèpliques d’una vaixella de 
Terra Sigillata de l’època, com les servides a les millors 
taules de la Mallorca Romana.

 Per a l’ocasió, ens acompanyarà Valèria Messalina, 
emperadriu, dona de Tiberi Claudi Cèsar August 
Germànic. Messalina fou una de les millors i famoses 
amfitriones de Roma.

Lloc Mercat cobert. 
Participants 30 
Adreçat a adults 
 Inscripció  prèvia 
 A càrrec d’Aldarq

5. Maquetes de cases talaiòtiques
 Amb aquest taller pretenem donar a conèixer quins 

eren els trets més característics d’una casa talaiòtica. 
Aquestes cases foren construïdes amb parets de pedres 
i fang, amb un sòtil de bigues d’ullastre, terra i pedres, 
que junt als talaiots, són les construccions talaiòtiques 
més ben conservades.

Horari 11 h a 12.30 h
Lloc Plaça del Conqueridor
Adreçat a infants a partir de 6 anys acompanyats
 Obert a tothom
 A càrrec d’Aldarq

6. Arqueoadhesius
 Mitjançant la creació dels vinils animats, els infants 

coneixeran els monuments: Navetes, Taules, Talaiots i 
Murades, que es podran endur a casa i decorar les seves 
habitacions.

Horari 12.30 h a 14 h
Lloc Plaça del Conqueridor
Adreçat a nins i nines de 4 a 7 anys
 Obert a tothom
 A càrrec d’Aldarq

7. Ludi Romani
 En el temps d’oci, els romans no paraven de jugar... Co-

neixem molts jocs que els entretenien: fem una partida?
Horari 11 h a 14 h
Lloc  Plaça del Conqueridor
Adreçat a per a tots els públics, a partir de 3 anys (amb adults)
 Obert a tothom
 A càrrec de Maremagnum Balears



anirem introduint elements i conflictes que podrien 
haver distorsionat o reforçat aquests camps de relació. 

 Finalment n’observarem els efectes i reflexionarem al 
respecte.

Horari 16.30 h a 18 h
Lloc Sala polivalent de na Batlessa
Participants 30 per torn.
Adreçat a de 9 (de 6 a 8 amb adults) a 99 anys
 Inscripció prèvia
 A càrrec d’arqueonautes

4. Toga et stola
 Com vestien els romans? vestien sempre igual? Els 

colors de la roba eren importants? Duien roba interior? 
Quin personatge vols ser? Vesteix-te com un romà!

Horari  16.30 h a 20 h
Lloc Plaça del Conqueridor
Adreçat a per a tots els públics, a partir de 3 anys (amb adults) 
 Obert a tothom
 A càrrec de Maremagnum Balears

5. Maquetes de cases talaiòtiques
 Amb aquest taller pretenem donar a conèixer quins 

eren els trets més característics d’una casa talaiòtica. 
Aquestes cases foren construïdes amb parets de pedres 
i fang, amb un sòtil de bigues d’ullastre, terra i pedres, 
que junt als talaiots, són les construccions talaiòtiques 
més ben conservades.

Horari 16.30 h a 18.30 h
Lloc Plaça del Conqueridor

DISSABTE HORABAIXA 21 D’ABRIL
TALLERS: 
1. 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 tarda   16.30 h a 18.30 h
Lloc Na Batlessa
Participants 25 per torn.
Adreçat a nins i nines de 8 a 13 anys
 Inscripció prèvia
 A càrrec d’Arqueo21

2. 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 tarda 18.30 h a 20.00 h
Lloc Plaça del Conqueridor
Participants 25 per torn.
Adreçat a  nins i nines de 5 a 10 anys
 Inscripció prèvia
 A càrrec d’Arqueo21

3. El barranc de les ancestres 
 És un joc que vol explorar les hipòtesis de les 

alternatives al patriarcat. A partir de diferents tribus que 
es coordinen a través d’una “reunió anual de les dones” 

Adreçat a infants a partir de 6 anys acompanyats
 Obert a tothom
 A càrrec d’Aldarq

6. Arqueoadhesius
 Mitjançant la creació dels vinils animats, els infants 

coneixeran els monuments: Navetes, Taules, Talaiots i 
Murades, que es podran endur a casa i decorar les seves 
habitacions.

Horari 18.30 h a 20.00 h
Lloc Plaça del Conqueridor
Adreçat a nins i nines de 4 a 7 anys
 Obert a tothom
 A càrrec d’Aldarq

7. Exhibició-taller: 
fabricam eines de pedra i falç neolítiques, feim foc com a la prehistòria
 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. 

 També podreu aprendre a fer foc com es feia a la 
prehistòria, sense encenedor ni mistos. És més difícil 
del que sembla. Ho aconseguireu? L’activitat estarà 
conduïda per David Canales, tècnic en divulgació de la 
Fundació Atapuerca. 

Horaris  de 16.30 h a 19.30 h
Lloc plaça del Conqueridor
Adreçat a a tots els públics 
 Obert a tothom
 A càrrec d’Arqueo21

TEATRE Apicata, filla d’Apici. 
 Representació teatral en què Apicata, filla del 

gastrònom Marc Gavi Apici, ens relata com ha sigut la 
vida del pare, mentre ens narra els principals costums 
de la seva època.

Guió teatral
 i interpretació Cristina Francoli.
Investigació 
i idea original Luís García
Hora 20:30h
Lloc Amfiteatre de na Batlessa

Portes obertes al jaciment de Ses Païsses
Horari  10 a 15 h.
Inscripcions a  info@artalaiotica.com
 o als telèfons 691 791 047 / 691 779 532 

Portes obertes al museu Regional d’Artà
Horari  10 a 15 h.
Inscripcions a  info@artalaiotica.com 
 o als telèfons 691 791 047 / 691 779 532 

Inscripcions:
a info@artalaiotica.cat 
o als 691 791 047 / 691 779 532
www.artalaiotica.cat




