Coneixent la Prehistòria des dels còmics
Lectura crítica dels mites de l’arqueologia
Què hi ha de cert en les imatges que ens arriben de la prehistòria? És tal com la
pinten als còmics i als dibuixos animats? Investigadors/es del Departament
d'Arqueologia de la Institució Milà i Fontanals (CSIC) explicaran els aspectes bàsics
de la prehistòria a través de la lectura comentada de còmics. Allò que s'explica i
allò que es reflexa a les imatges són aspectes rellevants que són retinguts pels
joves que els llegeixen. Per aquesta raó, és important fer una lectura crítica on
trencar certs mites i exposar allò que realment coneixem des de l'arqueologia,
destacant així la importància de la recerca. Si arribem d’una manera amena al
públic infantil i juvenil, i si aconseguim que tinguin una postura crítica sobre el que
es diu, s’escriu i es dibuixa de la Prehistòria, l’objectiu del taller s’haurà complert.

L'activitat està dirigida al públic jove i pretén ser interactiva amb l’alumnat i el
professorat. Els investigadors/es dirigiran les línies que són importants per
debatre a partir de la selecció d’alguns dels textos i imatges publicats en contes i
còmics, així com de material audiovisual. La lectura col·lectiva de còmics faran
dialogar amb objectes arqueològics obtinguts en diferents campanyes que s'estan
estudiant actualment de manera que els alumnes puguin establir relacions entre
els objectes reals i les imatges construïdes als còmics. L'activitat es completarà
amb una visita a les instal·lacions i laboratoris de recerca.
Organitza
Institució Milà i Fontanals (IMF-CSIC) Barcelona.
Cicles educatius
Educació secundària obligatòria i Batxillerat.
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Objectius didàctics
•
•
•
•
•
•
•

Adquirir coneixements bàsics sobre Prehistòria-societats humanesArqueologia.
Conèixer de primera mà la feina diària d’un(a) investigador(a).
Afavorir l’interés per l’estat actual de la recerca en prehistòria.

Promoure la lectura de contes i de còmics relacionats amb la prehistòria

Ajudar a identificar falsos mites de la prehistòria que es transmeten a través
de la literatura infantil i juvenil
Promoure la interpretació crítica de contes i de còmics a través de la
comparació de diferents obres

Afavorir l'adquisició d'un esperit crític d’allò que es diu, es llegeix i s’escriu.

Tipus d’activitat
Lectura col·lectiva, manipulació d’objectes i visita guiada.

Metodologia
L’activitat pretén ser interactiva amb l’alumnat i el professorat. Els
investigadors/es dirigiran les línees que són importants per debatre a partir de la
selecció d’alguns dels textos i imatges publicats en contes i còmics. Es
complementa amb la presentació de material audiovisual.
Suport per preparar l’activitat
Contacte previ amb el personal investigador de la Institució Milà i Fontanals on
s’informàra de les lectures recomanades.
Durada
2h aproximadament

Responsables
Assumpció Vila i Juan F. Gibaja. Institució Milà i Fontanals de Barcelona (IMF-CSIC)

Lloc
Institució Milà i Fontanals
c/ Egipcíaques, 15
08001 Barcelona
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