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VENTALL DE TALLERSVENTALL DE TALLERSVENTALL DE TALLERSVENTALL DE TALLERS    

Els Tallers del Parc Cretaci són un recurs per a tots aquells grups escolars que desitgin visitar el Museu de la Conca 
Dellà tot centrant-se i aprofundint en algun dels seus àmbits: natural, arqueològic o paleontològic. 

Els tallers ofertats es componen d’una visita didàctica complementada amb un treball de camp o amb una activitat de 
taller a realitzar a l’aula didàctica i, en tots els casos, faciliten un aprenentatge significatiu, dinàmic i engrescador. 

L’actual oferta de tallers és la següent: 

 TALLERS NIVELLS 

TALLESAURES La petjada perfecta  
A pas de dinosaure  
Investigadors del Cretaci I  
Investigadors del Cretaci II 

de 1r a 6è de primària 
5è i 6è de primària / 1r i 2n d’ESO 
5è i 6è de primària / 1r i 2n d’ESO 
3r i 4t d’ESO / Batxillerat 

ARQUEOTALLERS 
 

Entrar a la casa dels romans 
Opus tessellatum: fabriquem un mosaic 
Lucerna romana: fabriquem una llàntia 
Avui farem de romans 2 

de 1r a 6è de primària 
de 1r a 6è de primària / 1r i 2n d’ESO 
de 3r a 6è de primària / 1r i 2n d’ESO 
ESO  

TALLERS-MARRECS Descobreix el museu 
Descobreix el món dels dinosaures 
Avui farem de romans 1   

Infantil i 1r de primària 
Infantil i 1r de primària 
Infantil / de 1r a 4t de primària 

AMBIENTALLERS Itinerari pels Estanys de Basturs  ESO 

TARIFES: 
 1 taller (3 hores) 1 taller  (+ 3 hores) 

 Aprox. 20 alumnes 100 € 150 € 
 

Per cada 20 alumnes es disposa d’un monitor.Per cada 20 alumnes es disposa d’un monitor.Per cada 20 alumnes es disposa d’un monitor.Per cada 20 alumnes es disposa d’un monitor. El número d’escolars per taller caldria que no superes els 40, per tal de 
que el funcionament sigui correcte. Si no pot ser així seria necessari consultar-nos la solució a seguir. 
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DESCRIPCIÓ DELS TALLERSDESCRIPCIÓ DELS TALLERSDESCRIPCIÓ DELS TALLERSDESCRIPCIÓ DELS TALLERS    

TALLESAURESTALLESAURESTALLESAURESTALLESAURES    

LA PETJADA PERFECTA: LA PETJADA PERFECTA: LA PETJADA PERFECTA: LA PETJADA PERFECTA:     

Al museu coneixerem el territori de la Conca Dellà i amb l’escala del temps arribarem al temps dels dinosaures. Les 
restes fossilitzades seran la clau del coneixement del passat i a l’aula didàctica es reproduirà el procés de fossilització 
amb la realització d’un motlle molt especial. 

INVESTIGADORS DEL CRETACI I i II: INVESTIGADORS DEL CRETACI I i II: INVESTIGADORS DEL CRETACI I i II: INVESTIGADORS DEL CRETACI I i II:     

Primer visitarem el Museu amb el monitor, que ens explicarà la planta baixa on farà una presentació de la Conca Dellà. 
Després pujarem per l’escala del temps fins arribar a la segona planta, on ens traslladarem al final del període Cretaci, 
quan els dinosaures habitaven la Conca. Havent acabat l’explicació del Museu, d’ aproximadament una hora, agafarem 
l’autocar i anirem al jaciment paleontològic de La Posa per fer un treball de camp, on els nois i noies descobriran les 
noves interpretacions del jaciment.        

A PAS DE DINOSAURE: A PAS DE DINOSAURE: A PAS DE DINOSAURE: A PAS DE DINOSAURE:     

Fa 65 milions d’anys els dinosaures van viure a la Conca Dellà, una zona del Pallars Jussà que actualment conserva les 
seves restes fossilitzades. Començarem el taller al museu, on aprendrem un munt de coses d’aquests animals i del món on 
vivien. Posteriorment ens traslladarem al jaciment d’Orcau 2 i podrem fer de paleontòlegs: descobrirem les petjades que 
van deixar els dinosaures, així com les restes d’altres animals que van viure amb ells.    

ARQUEOTALLERSARQUEOTALLERSARQUEOTALLERSARQUEOTALLERS    

ENTRAR A LA CASA DELS ROMANS: ENTRAR A LA CASA DELS ROMANS: ENTRAR A LA CASA DELS ROMANS: ENTRAR A LA CASA DELS ROMANS:     

Visitarem la planta baixa del Museu dedicada a la Conca Dellà i després pujarem per l’escala del temps fins a la primera 
planta, on veurem com es vivia fa 2.000 anys, en l’època dels romans. Ja fora del Museu ens traslladarem a l’aula 
didàctica, on entre tots reproduirem una casa romana. Els nens i les nenes dibuixaran i pintaran les parets de la casa, per 
desprès col·locar-les en el seu lloc. 

OPUS TESSELLATUM: FABRIQUEM UN MOPUS TESSELLATUM: FABRIQUEM UN MOPUS TESSELLATUM: FABRIQUEM UN MOPUS TESSELLATUM: FABRIQUEM UN MOSAIC OSAIC OSAIC OSAIC     

Visitarem la planta baixa del Museu dedicada a la Conca Dellà i després pujarem per l’escala del temps fins a la primera 
planta, on veurem com es vivia fa 2.000 anys, en l’època dels romans. Ja fora del Museu ens traslladarem a l’aula 
didàctica on veurem els diferents tipus de mosaics d’època romana. Seguidament fabricarem el nostre propi mosaic romà. 

LUCERNA ROMANA: FABRIQUEM UNA LLÀNTIA LUCERNA ROMANA: FABRIQUEM UNA LLÀNTIA LUCERNA ROMANA: FABRIQUEM UNA LLÀNTIA LUCERNA ROMANA: FABRIQUEM UNA LLÀNTIA     

Primer de tot visitarem la planta baixa del Museu on podrem observar on està situada la Conca Dellà i que s’hi pot trobar. 
Seguidament pujarem per l’escala del temps i anirem a visitar la primera planta dedicada als romans. Tot seguit ens 
traslladarem a l’aula didàctica i els alumnes hauran de fabricar una autèntica llàntia romana. Amb aquesta activitat ens 
aproparem a la vida quotidiana de la civilització romana. 
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AVUI FAREM DE ROMANS 2:AVUI FAREM DE ROMANS 2:AVUI FAREM DE ROMANS 2:AVUI FAREM DE ROMANS 2:    

Per conèixer la Conca Dellà, primer visitarem la planta baixa del Museu. Seguidament, pujant per l’escala arribarem a la 
primera planta, on els nostres rellotges tiraran 2.000 anys enrera, moment en que Isona era una ciutat romana. Acabada 
aquesta visita anirem fins a l’església on podrem veure algunes làpides epigràfiques que ens ajudaran a veure com vivien 
els isonencs romans. A l’aula didàctica s’il·lustrarà la vida d’alguns personatges de la Isona romana. 

TALLERSTALLERSTALLERSTALLERS----MARRECSMARRECSMARRECSMARRECS    

DESCOBREIX EL MUSEU:DESCOBREIX EL MUSEU:DESCOBREIX EL MUSEU:DESCOBREIX EL MUSEU:    

Iniciarem la visita al Museu per la planta baixa, on es parla de la Conca Dellà. Després anirem a veure la primera planta 
dedicada als romans i finalment visitarem la segona planta on parlarem de dinosaures. En aquest taller es tracta de 
comprendre què és un museu i per a què serveix. A cada sala els nens treballaran d’una manera diferent, per exemple 
dibuixant el que més els hi ha agradat i fent un objecte amb plastilina del que més els hi hagi cridat l’atenció. Un cop 
acabada la visita al Museu, els nens i nenes faran el seu propi Museu. 

DESCOBREIX EL MÓN DELS DINOSAURES:DESCOBREIX EL MÓN DELS DINOSAURES:DESCOBREIX EL MÓN DELS DINOSAURES:DESCOBREIX EL MÓN DELS DINOSAURES:    

La primera part de l’activitat tindrà lloc al museu, visitarem la planta baixa, dedicada a la Conca Dellà i desprès pujarem 
per l’escala del temps viatjant fins a l’era dels dinosaures. Allà podrem veure com era el nostre planeta fa 65 milions 
d’anys i coneixerem ben de prop aquests fascinants animals. Després, a l’aula didàctica, construirem el nostre propi 
dinosaure, descobrirem com són els seus ossos i les seves petjades i les compararem amb els nostres rastres. 

AVUI FAREM DE ROMANS 1:AVUI FAREM DE ROMANS 1:AVUI FAREM DE ROMANS 1:AVUI FAREM DE ROMANS 1:    

La primera part de l’activitat tindrà lloc al Museu, visitarem la planta baixa, dedicada a la Conca Dellà i després pujarem 
per l’escala del temps fins a la primera planta, on veurem com es vivia fa 2.000 anys, en l’època dels romans. Podrem 
veure quins estris utilitzaven, com veneraven els seus morts... Després, a l’aula didàctica, compararem la nostra vida 
quotidiana amb la vida dels romans. Farem una làpida romana amb fang i escriurem amb l’idioma que utilitzaven, el llatí. 

AMBIENTALLERSAMBIENTALLERSAMBIENTALLERSAMBIENTALLERS    

ITINERARI PELS ESTANYS DE BASTURS:ITINERARI PELS ESTANYS DE BASTURS:ITINERARI PELS ESTANYS DE BASTURS:ITINERARI PELS ESTANYS DE BASTURS:    

La presentació de l’activitat parteix de la coneixença de la Conca Dellà a la planta baixa del Museu. Seguidament ens 
traslladarem prop dels Estanys de Basturs per tal d’iniciar el treball de camp que ens permetrà interpretar el paisatge en 
el que ens trobem. Allà podrem descobrir com funcionen aquests estanys, observar el seu entorn, la fauna que hi viu, la 
flora que hi creix. I per acabar saber, que amb el pas del temps i en condicions determinades, uns materials dissolts a 
l’aigua poden esdevenir roques, els travertins. 
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VISITES DIDÀCTIQUESVISITES DIDÀCTIQUESVISITES DIDÀCTIQUESVISITES DIDÀCTIQUES    

Les visites didàctiques són un recurs per a tots aquells grups escolars o relacionats amb el món educatiu, que desitgin 
conèixer algun dels àmbits del Parc Cretaci per mitjà d’una visita comentada adequada al nivell d’aprenentatge de cada 
grup. 

Es poden realitzar les següents visites didàctiques: 

∗ Museu de la Conca Dellà.   

∗ Els estanys de Basturs. 

∗ Làpides església i muralla romana.   

∗ Jaciment paleontològic de la Posa.   

∗ Jaciment de petjades d’Orcau-2.   

∗ Jaciment de petjades l’Allau de la Costa.   

TARIFES: 

 1 visita didàctica (fins a 3 hores) 1 visita didàctica  (+ 3 hores) 
 Aprox. 20 alumnes 100 € 150 € 
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VIVIVIVISITES DE MÉS D’UN DIA AL PARC CRETACISITES DE MÉS D’UN DIA AL PARC CRETACISITES DE MÉS D’UN DIA AL PARC CRETACISITES DE MÉS D’UN DIA AL PARC CRETACI    
Si esteu interessats, es poden combinar les diferents activitats pedagògiques que s’ofereixen d’acord amb les vostres 
necessitats. 

Aquesta experiència permetrà adquirir diferents coneixements referents a les disciplines més significatives que ens 
aporta el territori de la Conca Dellà, és a dir la paleontologia, l’arqueologia i el medi natural. 

 

En el cas de que necessiteu allotjament, aquí teniu diferents opcions: 

 

Alberg de Cellers  (Cellers) 973 25 22 09 

Alberg Guàrdia-Mur (Guàrdia de Noguera) 973 65 21 23 / 93 430 16 06 reserves 

Alberg de tremp (Tremp) 973 65 25 63 

Casa de colònies Mare Janer (Talarn) 93 430 16 06 reserves 

Escola de natura (Montrepòs) 973 45 51 25 

 

Per més informació sobre allotjaments podeu consultar la pàgina web de turisme juvenil de Catalunya.  www.tujuca.com 
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XERRADES DIDÀCTIQUES A LES ESCOLESXERRADES DIDÀCTIQUES A LES ESCOLESXERRADES DIDÀCTIQUES A LES ESCOLESXERRADES DIDÀCTIQUES A LES ESCOLES    

El Parc Cretaci ofereix a les escoles una sèrie de xerrades impartides pels professionals del Parc vinculades als diversos 
continguts del museu. 

Les xerrades, en tots els casos: 

• es realitzen en el centre educatiu que les demanaen el centre educatiu que les demanaen el centre educatiu que les demanaen el centre educatiu que les demana per a grups de 30 alumnes (òptim)- 40 alumnes (màxim) 

• són conduïdes per expertsconduïdes per expertsconduïdes per expertsconduïdes per experts en el tema 

• tenen un caire marcadament didàcticcaire marcadament didàcticcaire marcadament didàcticcaire marcadament didàctic i disposen de materials didàctics de suport. 

• inclouen un dossier informatiu per al mestre 

TARIFES: 

1 XERRADA D’1h. 2 XERRADES D’1h. (en el mateix matí, tarda o dia) 
200 € 320 € 
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L’AULA DIDÀCTICAL’AULA DIDÀCTICAL’AULA DIDÀCTICAL’AULA DIDÀCTICA    

D’acord amb la necessitat d’oferir un programa educatiu dinàmic i complet, el Parc Cretaci ha ampliat la seva 
infrastructura amb una aula didàctica en la qual els grups escolars poden realitzar experiències de taller. 

Igualment, l’aula didàctica pot ser llogada amb concertació prèvia per tots aquells grups vinculats a l’educació o la 
investigació. 

TARIFES: 
 1 HORA 2 HORES MATÍ/TARDA (4h) 

Lloguer aula didàctica 15,00 € 20,00 € 35,00 € 

 

 

El lloguer de l’espai de l’aula didàctica no inclou materials fungibles ni aparells complementaris.  



 

HORARI: 
HIVERN (del 16 de setembre al 30 de juny) ➜ de dilluns a divendres TANCAT 
       dissabte d’11h a 14h - de 17h a 19h 
       diumenge d’11h a 14h 
ESTIU (de l’1 de juliol al 15 de setembre) ➜ de dimarts a dissabte d’11h a 14h - de 17h a 19h 
       diumenge d’11h a 14h 
SETMANA SANTA    ➜ de dimarts a dissabte d’11h a 14h - de 17h a 19h 
       diumenge d’11h a 14h 
       dilluns de Pasqua TANCAT 
 
EL MUSEU ROMANDRÀ TANCAT ELS DIES 25 I 26 DE DESEMBRE, 1 I 6 DE GENER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isona i Conca Dellà - Pallars Jussà 

 
C/ del Museu 4  -  25650 Isona     Tf. 973 66 50 62    Fax 973 66 42 28 

Web:   www.parc-cretaci.com          E-mail:   museucd@parc-cretaci.com  

 


