Prehistòria
Resum d'activitats - El Clar del Bosc
C. Mitjà, C. Superior i Secundària

Arts rupestres
Ens endinsarem en el món artístic prehistòric on farem els nostres propis pigments, dibuixarem
amb els nostres dits tot fent pintures rupestres en un mural, farem amulets i tenyirem un trosset
de tela amb tints naturals.

Caça i alimentació
Coneixerem les eines de caça que feien servir a la prehistòria i les fabricarem amb les nostres
pròpies mans: javelina, arc i la fonda. Un cop les tinguem enllestides serà moment de practicar la
nostra punteria alhora que aprenem quins eren els trets alimentaris característics de cada etapa,
els animals que hi havia i els rastres que deixaven!

Construcció d'un poblat prehistòric
Anirem al mig del bosc on crearem el nostre propi poblat prehistòric: construirem cabanes,
aprendrem diferents tècniques per fer foc i crearem utensilis i eines amb fang i tot allò que trobem
pel bosc.

Parc Neolític dela Draga
Visitarem l'únic jaciment neolític d'ambient lacustre de la Península Ibèrica on coneixerem qui eren
i com vivien en aquest indret fa 7.000 anys. Entrarem dins de les reconstruccions de les cabanes
prehistòriques i descobrirem la seva vida quotidiana. Activitat guiada per un guia el Parc.

Coves deSerinyà
Abordarem la problemàtica de l'ús del paper d'alumini degut a la seva extracció i fabricació a
través de la presentació d'un cas real. A més, es farà un taller per fer un embolcall d'entrepà
reutilitzable.

Museu d'Arqueologia deBanyoles
Visita guiada pels monitors del Museu on podrem fer un repàs a la història de la comarca des de
les èpoques més remotes fins a l'edat mitjana. Observarem restes fòssils de grans animals del
terciari i inicis del quaternari, la mandíbula de Banyoles, col·leccions d'indústria i fauna de les
Coves de Serinyà i molt més!

* Aquest programa ha estat adaptat per a colònies tant de 2 com de 3 dies i segons el nombre de participants. Per
conèixer tota la informació sobre cada una de les activitats i els horaris de les colònies no dubteu en contactar-nos a
in f o@albaser veis.com o al 972 59 05 07.

