Activitat

5.

L’arqueologia

i

l’antiga

vila

d’Almacelles

Ens trobem al camí dels Pedregals. Exactament on estan les restes de
l’antiga vila d’Almacelles. Avui pot ser un bon dia per conèixer millor
la tasca dels arqueòlegs i l’antiga vila que fou descoberta l’any 2005.

El municipi d’Almacelles té dues viles: l’antiga i la nova.
La història ha volgut que es construïssin en indrets diferents, un fet
que no és habitual però ha permès que es conservin millor les dues.

Imatge de l’antiga vila

Aquí tens una brúixola
Saps per a què l’utilitzem?
..........................................
.............................................

Imatge de la nova vila

Plànol d’ubicació de les dues viles. Amb l’ajuda d’una brúixola, que et
facilitarà el monitor, situa el nord sobre el plànol.

Els arqueòlegs i la seva professió
Els arqueòlegs són els professionals que investiguen: encercla les
respostes correctes
1. el passat de l’home
2. el futur de la Humanitat
3. les cultures antigues
4. els estels
5. l’Univers
6. la formació de la terra

Ordena les tasques (de l’1 al 5) que fan els arqueòlegs. La primera
tasca a fer serà la número 1 i així fins a la número 5
•

Esbrinar el lloc on hi ha restes del passat de l’home

•

Publicar els resultats de les excavacions mitjançant un llibre,
una conferència o una exposició

•

Netejar els materials apareguts com són la ceràmica, els
metalls i altres

•

Excavar el jaciment

•

Estudiar tot allò que ha aparegut en el laboratori i arribar a
conclusions

El vestuari i les eines dels arqueòlegs
Dels tres personatges que tens a continuació quin pot anar ben vestit
per anar a excavar

Posa el nom a aquells objectes que els arqueòlegs utilitzen en les
seves tasques

L’antiga vila d’Almacelles
El naixement d’aquesta vila es podria situar durant l’edat mitjana;
època de castells, guerrers, comtes, senyors feudals, batalles i més.
Segles més tard, els habitants de la vila van marxar cap a altres
indrets a causa d’una guerra i el lloc va quedar abandonat. Això va
succeir l’any 1640.
Passats molts anys l’indret es va convertir en un abocador primer i en
un parc després i fou l’any 2005 quan els arqueòlegs van descobrir
les restes d’aquell antic poble.
A continuació tens una tira del temps amb els grans períodes de la
història de la Humanitat.
Observa-la bé i situa la vila en la tira del temps

1. Presta

atenció

al

relat

de

l’arqueòleg

i

ordena

els

fets

cronològicament des de mes antic al mes recent

 Els alumnes de collegis vinguts de fora visiten el jaciment
 En l’època dels castells, moltes famílies vivien en aquest poble
 La construcció del parc del Vilot deixa al descobert les restes
d’un jaciment arqueològic l’any 2005
 Aquest poble es va deteriorar quan fa molts anys va marxar la
gent que hi vivia

Recorregut
Iniciem el recorregut pel jaciment per tal de poder-ne conèixer la
gent què hi vivia i la manera com ho feia.

2. Ens trobem a la casa on hi vivia una o vàries famílies i hi hem
arribat gràcies a un carrer empedrat. És una casa molt gran amb
diferents espais. Escolta atentament, observa i encercla els que hi
són presents

Llar de foc

Pàrquing per a cotxes

Lavabos

Estables

Cuina

Cambres

Sala d’ordinadors

Golfes

Celler

Jardí

3. En aquest poble la seva gent es dedicava a diferents activitats.
Relaciona la professió amb la seva explicació
Pastors:

El que fa cistelles

Cistellers:

El que fa fils

Bugaders:

El que esmola ganivets

Terrissers:

El que neteja roba

Tintorers:

El que porta un ramat de bestiar

Filadores:

El que fa peces amb fang

Esmoladors:

El que tenyeix teixits

Els materials arqueològics que els arqueòlegs troben en les
excavacions són els que els ajuden a conèixer millor els nostres
avantpassats i daten els jaciments. Relaciona els mots en anglès amb
els dibuixos

Glass

Pottery

Bone

Metal

Coin

Amb tot el que heu vist i heu escoltat, arribem al final de la visita
però abans d’acomiadar-nos del jaciment, farem les conclusions.

Subratlla les afirmacions correctes

 En aquest jaciment
jaciment es troben les restes d’uns vaixells
pirate
pirates enfonsats
 En aquesta antiga vila hi vivien famílies
 Aquesta vila es coneixia amb el nom de Besalú
 La gent que hi havia es dedicava a l’agricultura,
ramaderia i terrissa
 Els fontaners són els encarregats d’excavar
d’excavarcavar-la
 Els carrers eren empedrats
 Les cases eren grans i tenien una entrada, corrals, sitges i
espais destinats a menjar i dormir
 Els forns ceràmics que han aparegut són de planta
quadrada

