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L’arqueologia és una disciplina científica inclosa dins l’imaginari col·lectiu però que no
sempre s’ateny a la realitat i a la feina real dels arqueòlegs. De fet, l’arqueologia
segueix essent avui en dia una feina molt desconeguda per la majoria de la societat.
Aquesta disciplina forma part de l’estudi de la Història i de les Ciències Socials i té com
a objectiu conèixer les societats passades, tant històriques com prehistòriques, i ho fa
mitjançant l’estudi de les seves restes materials.
Amb la finalitat d’ajudar a millorar el coneixement que la societat té de l’arqueologia i
sobretot per difondre aquesta disciplina entre els fillets i filletes, el Consell Insular de
Menorca juntament amb Amics del Museu de Menorca van organitzar entre els dies 22
de gener i 5 de març una sèrie d’activitats didàctiques destinades a alumnes de 1er
d’ESO de tots els centres educatius de la nostra illa.
Els objectius específics d’aquestes activitats, a més de donar a conèixer l’arqueologia
entre els infants, eren mostrar-lis de manera lúdica algunes de les tasques i estudis que
s’hi desenvolupen i quins objectius es pretenen assolir a partir d’aquestes feines. A més,
es pretenia promoure una actitud de respecte vers el patrimoni històric, en especial dels
jaciments arqueològics que tenen al seu voltant. Finalment, també es volia donar a
conèixer la candidatura de Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial de la
UNESCO, a fi que els fillets i filletes de Menorca prenguin consciència de la
importància del nostre llegat històric i del procés que el Consell Insular ha engegat per
aconseguir aquesta nominació.
Per arribar a aquests objectius, Amics del Museu de Menorca organitzà una activitat
didàctica dividida en tres tallers, precedida per una breu explicació sobre aspectes bàsics
de l’arqueologia:
-

Introducció a l’arqueologia:
Els alumnes participants en l’activitat rebien un explicació introductòria de
diapositives digitals sobre què és l’arqueologia. A continuació se’ls feia una
reflexió i explicació sobre la candidatura de Menorca Talaiòtica com a Patrimoni
Mundial de la UNESCO, tot incidint en què significaria ser Patrimoni Mundial,
per què ho podem arribar a ser i quin és el camí per aconseguir-ho. Finalment
se’ls feia una introducció als tallers i a les activitats que anaven a realitzar.

-

L’estudi de restes de fauna:
A partit de tres conjunts de restes de fauna, els participants rebien una explicació
sobre quines són les feines que realitzen els arqueòlegs amb aquests materials i
quina informació s’hi pot extreure. Els tres grups de restes faunístiques
constaven d’ossos d’animals domèstics com cabres, ovelles, vaques i porcs, així
com closques de mol·luscs marins. A partir d’una fitxa d’identificació de les

restes els alumnes realitzaven un inventari de cadascun dels tres conjunts, on
s’hi feia constar l’espècie i la part anatòmica de cada una de les restes. A
continuació, es posaven en comú els resultats dels estudis dels diferents grups,
de forma que els alumnes podien comparar les diferències en els estratègies
d’aprofitament dels recursos animals que es podien deduir a partir de l’estudi
dels tres conjunts.

- Restauració de peces de ceràmica:
El segon taller que realitzaven els alumnes era el de restauració de ceràmica.
Se’ls ensenyava quin sol ser l’estat en què es troben els fragments de ceràmica i
quin és el procés de restauració. Els mateixos alumnes portaven una peça de casa
seva (un test, una tassa, etc.) que trencaven i posteriorment remuntaven i
enganxaven, entenent aquest procediment com una part inclosa dins els treballs
de restauració.

- Antropologia física
El tercer taller que s’organitzà per els infants fou el d’identificació de restes
humanes. En primer lloc se’ls feia una explicació sobre en quins casos es poden
trobar restes humanes en excavacions arqueològiques i quin és el procés
d’excavació de les mateixes. Així mateix també se’ls donava a entendre quina
informació en podem extreure.
L’activitat consistia en la reconstrucció d’un esquelet humà de plàstic a partir
d’ossos desarticulats. A continuació els fillets i filletes havien de determinar de
quin sexe era i quina era la seva edat estimada a partir d’unes pautes bàsiques.
Finalment es mesurava l´húmer i el fèmur per determinar-ne l’alçada.

En aquestes activitats hi van participar aproximadament uns 725 infants de dotze
centres de tota l’illa. Van ser uns tallers en què en la majoria de casos els fillets i filletes
van respondre molt bé a la proposta dels tallers i gràcies a la seva implicació i interès es
pot dir que es van assolir els objectius plantejats. Així s’ha seguit amb la difusió que
Amics del Museu de Menorca està duent a terme sobre el patrimoni històric de Menorca
i l’arqueologia en general. A més, d’aquesta manera, els fillets i filletes de 1er d’ESO de
la nostra illa han pogut conèixer de ben a prop quina és la feina dels arqueòlegs i per
què serveix. A més a més els fillets i filletes han pogut tenir constància de la feina que
realitza el Consell per promoure la candidatura de Menorca Talaiòtica com a Patrimoni
Mundial de la UNESCO.
En definitiva, aquests tallers han respost a un dels àmbits més importants de la difusió,
que és l’educació entre els infants. D’aquesta manera estem apostant per un futur amb
un major grau d’implicació social amb el patrimoni històric i l’arqueologia de la nostra
illa, que pot ser un valor afegit per respectar i valorar el patrimoni i fer que la societat
adquireixi nous coneixements del nostre llegat històric.

