
Activitat 11. L’arqueologia i l’antiga vila 

d’Almacelles. Jaciment arqueològic i Parc del 

Vilot  

 

Estàs al costat del camí dels Pedregals, en la vessant nord-est del tossal del 

Vilot. És aquí on es troben les restes arqueològiques de l’antiga vila 

d’Almacelles. Avui pot ser un dia molt especial per conèixer de ben a prop 

aquesta vila, el lloc on està construïda i el parc. 

Cal que sàpigues que aquest indret ja fou habitat en temps prehistòrics. 

1. Sabries dir el per què aquest indret fou habitat des de temps prehistòrics? Raona 
les respostes 
 

• ……………………………….. 
• ……………………………….. 
• ……………………………….. 

• ……………………………….. 

 

2. La descoberta del jaciment es produí fa uns pocs anys. Presta atenció al 
relat de l’arqueòloga i ordena els fets cronològicament. De més antic a 
més modern 
 
� En el dia d’avui alumnes d’un centre escolar visita el jaciment del 

Vilot 
� Des de la descoberta, els arqueòlegs han anat treballant per conèixer 

bé el passat dels almacellencs i almacellenques 
� Durant la Guerra dels Segadors, la vila va ser destruïda, abandonada 

i la gent va marxar a altres llocs a viure 
� Fa 500 anys en aquesta vila hi vivien famílies dedicades a activitats 

com la ramaderia, l’agricultura, el treball de la terrissa i altres 
� L’any 2005, en motiu de la construcció del parc del Vilot, es van 

descobrir les primeres restes arqueològiques de la vila 

 

3. Abans de continuar intentem definir el concepte de jaciment arqueològic: 
………………........................................................................................
..................................................... 



Comencem el recorregut que ens permetrà conèixer com 
era aquesta vila i quina gent hi vivia   

 

Els espais que podrem conèixer seran: 

� Una casa Una casa Una casa Una casa     

� Dos forns Dos forns Dos forns Dos forns     

� Un cisternaUn cisternaUn cisternaUn cisterna    

� Carrers empedratsCarrers empedratsCarrers empedratsCarrers empedrats    

� Habitacions destinades a fer activitatsHabitacions destinades a fer activitatsHabitacions destinades a fer activitatsHabitacions destinades a fer activitats    

Els materials que podrem veure i tocar seran: 

� CeràmicaCeràmicaCeràmicaCeràmica    

� VidreVidreVidreVidre    

� MetallsMetallsMetallsMetalls    

� MonedesMonedesMonedesMonedes    

� OssosOssosOssosOssos    

� Material constructiuMaterial constructiuMaterial constructiuMaterial constructiu    

 

Carrers empedratsCarrers empedratsCarrers empedratsCarrers empedrats    

 

 

4. Ens trobem als carrers empedrats que conduïen a les cases i altres 
estances. Hi veus alguna cosa d’especial?  
.................................................................................................. 
 
Com estan fets, amb quins materials.  
................................................................................................ 

  
 
 
Has vist en algun lloc uns carrers com aquests? 
.....................................................................................................
......................................................................................... 

 

 



CaCaCaCassssaaaa    

 

5. Ens trobem a la casa. Quins elements han vist els arqueòlegs que els han portat a 
concloure que aquest espai era una casa? Fes-ne un dibuix i identif ica els espais. 
Podria tractar-se d’una casa de camp d’una família de pagesos o bé artesans 
potser enriquits i amb jornalers al seu càrrec. Una casa gran com aquesta tenia: 
 
 
 
Llar de foc   Estables   Celler 
Cuina   Cambres              Vestíbul   Golfes  
 
                           

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
6. En aquest poble la seva gent es dedicava a diferents activitats. Relaciona 

l’activitat amb la seva definició 
 
Pastors:     El que fa cistelles  
Cistellers:    El que fa fils 
Bugaders:    El que esmola ganivets 
Terrissers    El que recull la fruita 
Tintorers:    El que porta un ramat de bestiar 
Filadores:    El que fa peces amb fang 
Recol�lectors de fruita:  El que tenyeix teixits 
Esmolador:    El que neteja roba 
 
 

 
FornsFornsFornsForns    

    

7. Aquí tens el dibuix d’un forn. Es tracta d’un gran espai per coure peces 
fetes amb fang. Reprodueix com serien els forns que hi ha al jaciment 

     Identifica els elements del forn: 
 

1. Espai on es posa la llenya per fer foc 
2. Espai on es posen les peces de ceràmica per coure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    



MaterialsMaterialsMaterialsMaterials    
 
 
 

8. Els materials arqueològics que apareixen en l’excavació són molt importants 

perquè amb aquests es data el jaciment i ens donen pistes de com vivia la gent. 

La ceràmica  és la més abundant i la classif iquem amb quatre grans apartats: 

1. Ceràmica de taula ... ................. .................. ........... 

2. Ceràmica de cuina ............. ................. .................. . 

3. Ceràmica de magatzem ............ ................. ............ 

4. Altres ......................................... .................. ........... 

 

Els ossos  són d’animals. Sabries dir de quins animals són? 

Les restes de vidre  acostumen a ser de recipients. Sabries dir de quins recipients 

són? 

Les restes de metalls  són moltes vegades difícils de determinar-ne l’objecte. 

Series capaç de dir quins metalls tens a les mans? 

Les monedes  són difícils de trobar per les seves dimensions i l’escassetat? Series 

capaç de dibuixar-la? 

 

La ceràmica. Encercla les peces que has conegut avui 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


