
 

 
 DESCOBREIX LA COVA D’EN DAINA I LA 

CERÀMICA 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

La Cova d'en Daina és un dels monuments megalítics més 

importants de Catalunya... i un dels més representatius del tipus 

de "galeria catalana". Però sabeu per a què servien? Com els 

van construir? Com ho feren per moure aquestes pedres de 

més de dues tones? Com feien la ceràmica? Com cuinaven? 

On guardaven els aliments? Aquest taller ens permet descobrir 

facetes de la vida de les societats agrícoles i ramaderes, 

sedentàries, que a casa nostra podríem situar ara fa uns 7.000 

anys. 

OBJECTIUS 

Posar en valor el patrimoni arqueològic a través de la visita d'un 

lloc emblemàtic com és la Cova d'en Daina; mostrar-los l'interès 

de preservar un jaciment per després comprendre la nostra 

història. Fer difusió i apropar la tasca arqueològica als alumnes. 

Apropar la prehistòria i en especial el període que comprèn les 

construccions megalítiques als alumnes. 

Comprendre el pas d'una societat caçadora i recol·lectora a 

una altra d'agrícola i ramadera (5.000 aC) i l'aparició de nous 

material i noves tasques cada vegada més complexes. Aquest 

taller proposa introduir les visitants en la cultura material del 

neolític i relacionar-la amb el canvi de vida de les societats 

humanes amb l’arribada del sedentarisme. Experimentarem el 

procés de produir estris ceràmics com a la prehistòria. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Les visites guiades a espais patrimonials per als alumnes de 

primària, ESO i batxillerat estan pensades per valorar allò que 

forma part dels currículums d'una manera visual i pràctica. La 

prehistòria: divisió cronològica. Les societats humanes. La 

cultura megalítica, i interpretació d'aquestes construccions. 

Després s’explica la ceràmica neolítica adaptada a l’edat dels 

participants. Descobrirem com treballaven l’argila, el 

desengreixant, la tècnica de modelatge, la decoració, la 

cocció, etc. I per acabar, farem nosaltres mateixos un estri de 

ceràmica que els alumnes se’n duran a casa. 

MATERIALS UTILITZATS 

Per a l’explicació, s’utilitzaran un seguit d'imatges i materials, 

amb un eix cronològic, il·lustracions, materials arqueològics, 

etc. 

VISITA COVA D’EN 

DAINA 

I tallers de prehistòria 

 

CONTACTE 

TELÈFON: 

606103516 

972837010, EXT. 2210 

 

WEB 

www.santacristina.cat 

 

CORREU ELECTRÒNIC 

cultura@santacristina.cat 

 

LLOC O EQUIPAMENT 

La Cova d’en Daina, Romanyà de 

la Selva 

 

DESTINAT A: 

Primària (inicial, mitjà i superior) 

Secundària (1r i 2n cicle ESO) 

Cicles formatius 

Batxillerat 

 

DURADA 

Mitja jornada 

 

Preu alumne 

6,00 euros 

Activitat subvencionada pel 

programa INDIKA de la Diputació 

de Girona 

 

mailto:cultura@santacristina.cat


 

 

Després, imatges de ceràmica, del procés de producció, 

reproduccions de ceràmiques originals. També utilitzarem 

argila, curculles, punxons, cordons, etc. 

MECANISMES D'AVALUACIÓ 

Valoració del professor/a. Valoració de l'alumne/a. 

OBSERVACIONS 

S’hi pot afegir un altre taller o activitat: teixit, joies, treball de la 

pell, eines de sílex... 

 

 


