
 
 
 

 
PROGRAMA LA TEVA VISITA AL MUSEU BÍBLIC TARRACONENSE 

Un espai transversal d’història i arqueologia de les civilitzacions mediterrànies 
 

TALLERS DEL CURS 2016-2017 
 

-Visita monitoritzada al Museu Bíblic Tarraconense (durant tot l’any): 

Recorregut per l’arqueologia i la història del Pròxim Orient des de la Prehistòria fins a 

l’època bizantina i evolució de la cultura judeocristiana a través del temps. 

Durada: 60 minuts. 
Horari: De dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h i de 15.30 h a 17.00 h.  
Preu: 50 euros, inclou visita guiada i dossier didàctic (màxim 25 persones per grup).  
 

-Taller Preparem el Nadal al Museu Bíblic (del 21 de novembre al 21 de desembre).  

Apropar l’alumne a la realitat del Nadal des d’una dimensió cultural i religiosa. Confecció 

individual d’un diorama de pessebre tradicional en format de retallable imprès a color. 

Dues modalitats de retallable per a alumnes de 1r a 6è de primària (de més fàcil 

confecció) i per a alumnes de 1r i 2n d’ESO. 

Durada: entre 60 i 90 minuts. 
Horari: De dilluns a divendres lectius de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h. Dissabte 
10 i diumenge 11 de desembre de 10.00 h a 13.00 h.  
Preu: 3 euros alumne, inclou entrada al Museu, monitoratge i làmina retallable del 
pessebre. El material per confeccionar el retallable el serveix el propi Museu. En cas de 
no fer el taller, teniu la possibilitat d’adquirir el retallable del diorama al preu de 2 
euros/unitat.  
 

- Taller Celebrem la Pasqua al Museu Bíblic (Del 18 d’abril al 7 de maig).  

La Pasqua ocupa el lloc central de la fe cristiana, fonamentada en la creença de la 
resurrecció de Jesucrist. El taller apropa a l’alumne a la dimensió religiosa i a les 
tradicions populars al voltant del fet pasqual. Es parteix de les narracions evangèliques i 
del seu sentit, s’expliquen diferents tradicions pròpies del país (cant de les caramelles, 
la mona,...) i cada alumne pinta i munta un relleu en fang amb un tema simbòlic pasqual 
que prendrà de record. Destinat a alumnes de totes les edats i a famílies. 
 
Durada: 90 minuts. 
Horari: De dilluns a divendres lectius de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h. Dissabte 
6 i diumenge 7 de maig de 10.00 h a 13.00 h.  
Preu: 7 euros per persona. 
 



-Visita comentada amb dossier d’activitats i taller pràctic a càrrec d’Arqueonet Cultura 

S.L. (durant tot l’any): 

-Taller de momificació: anem a fer una mòmia!! 
 
-Taller de jeroglífics: aprèn a llegir i escriure com un escriba egipci. 
 
-Taller d’escriptura cuneïforme: l’escriptura de l’antiga Mesopotàmia. 
 
-Taller d’art (I): els relleus egipcis i mesopotàmics. 
 
-Taller d’art (II): els mosaics del Museu Bíblic. 
 
-Taller de Roma: la domus romana. 
 
-Taller: a la recerca de l’Arca de l’Aliança. 
 
Durada: 2 hores i mitja (inclou descans per esmorzar al pati del Museu) 
Horari: dimarts i dijous de 10:00 h a 12:30 h 
Preu: 180 euros per grup classe. 
 

-Reserves de les activitats al Museu Bíblic Tarraconense  

Telèfon: 977 25 18 88 

Adreça: Carrer de les Coques, 1C 43003 Tarragona (al costat de la Catedral) 

Adreça electrònica: museu.biblic@arqtgn.cat 

Més informació a la web: museu.biblic.arqtgn.cat 
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