
 

 

 

 

CCaammpp  dd’’AApprreenneennttaattggee  ddee  llaa  cciiuuttaatt  ddee  TTaarrrraaggoonnaa  
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EEll  MMuusseeuu  NNaacciioonnaall  

AArrqquueeoollòòggiicc  ddee  
TTaarrrraaggoonnaa  ((22))    
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CCaammpp  dd’’AApprreenneennttaattggee  ddee  llaa  cciiuuttaatt    TTaarrrraaggoonnaa  
  
AAuuttoorrss::    AAddaa  JJiimméénneezz  SSaalleess  

          NNúúrriiaa  MMoonnttaarrddiitt  BBooffaarruullll  
          MMaarrttaa  SSeegguurraa  PPoonntt  

            JJoorrddii  TToorrttoossaa  GGiimméénneezz  
        MM..  JJooaannaa  VViirrggiillii  GGaassooll  

 



11..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓ  
  

AAqquueessttaa  aaccttiivviittaatt  ssoobbrree  eell  MMNNAATT  hhaa  eessttaatt  ppeennssaaddaa  ppeerr  ttaall  dd’’aapprrooppaarr  eell  mmóónn  rroommàà  
aallss  aalluummnneess  ddee  sseeccuunnddààrriiaa  ,,  ppeerr  ttaall  qquuee  llaa  ttaassccaa  qquuee  hhii  rreeaalliittzziinn  ssiigguuii  eell  mmééss  
aauuttòònnoommaa  ppoossssiibbllee..  EEllss  nnooiiss//eess  eess  ddiissttrriibbuuiirraann  eenn  ggrruuppss  ddee  33  oo  44  ccoommppoonneennttss..  
CCaaddaassccuunn  dd’’eellllss  rreebbrràà  uunn  qquuaaddeerrnn  ssoobbrree  uunnaa  ddee  lleess  cciinncc  tteemmààttiiqquueess  qquuee  
ddeesseennvvoolluuppaarraann,,  aa  mmééss  dd’’uunn  mmaatteerriiaall  ddee  ccoonnssuullttaa  qquuee  eellss  aajjuuddaarràà  eenn  llaa  rreessoolluucciióó  
ddeellss  pprroojjeecctteess  ppllaanntteejjaattss..  EEllss  eeiixxooss,,  ssoobbrree  eellss  qquuaallss  iinnvveessttiiggaarraann,,  ssee  cceennttrreenn  eenn  llaa  vviiddaa  
ddiiààrriiaa  ((eellss  oobbjjeecctteess  dd’’úúss  qquuoottiiddiiàà  ii  eell  ppaappeerr  ddee  llaa  ddoonnaa  eenn  eell  mmóónn  rroommàà  ,,  
ll’’aarrqquuiitteeccttuurraa  ((lleess  rreesstteess  ccoonnssttrruuccttiivveess  ii  eellss  mmoossaaiiccss))  ii  llaa  rreelliiggiióó  ((eellss  ddééuuss))..  
  
LLaa  ffeeiinnaa  ss’’iinniicciiaa  aammbb  uunneess  pprreegguunntteess  qquuee  hhaauurraann  ddee  rreessppoonnddrree  eenn  aaccaabbaarr  lleess  
aaccttiivviittaattss  pprrooppoossaaddeess..  PPeerr  ttaanntt,,  eess  vveeuurraann  oobblliiggaattss  aa  rreeccóórrrreerr  lleess  ssaalleess  ddeell  mmuusseeuu  aa  llaa  
rreecceerrccaa  ddee  lleess  ppeecceess  ssoobbrree  lleess  qquuaallss  ffaarraann  lleess  oobbsseerrvvaacciioonnss  ii  eellss  ddoonnaarraann  ppiisstteess  ppeerr  
ppooddeerr  rreessoollddrree  eellss  pprroobblleemmeess..  LLòòggiiccaammeenntt,,  ccaaddaa  ggrruupp  aaccoonnsseegguuiirràà  tteenniirr  uunnaa  ààmmpplliiaa  
vviissiióó  ddeell  tteemmaa  ttrraaccttaatt,,  aa  ppaarrttiirr  ddeellss  oobbjjeecctteess  eexxppoossaattss  aall  MMNNAATT,,  ttrroobbaattss  aa  TTaarrrraaggoonnaa..  
UUnn  ccoopp  ffiinnaalliittzzaattss  llaa  ttoottaalliittaatt  ddeellss  eexxeerrcciicciiss  ii  eexxttrreetteess  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ffiinnaallss,,  llaa  ccllaassssee  
eess  rreeuunniirràà  ii    ppoossaarraann  eenn  ccoommúú  lleess  aannààlliissiiss  ii  lleess  ccoonncclluussiioonnss  aa  qquuèè  hhaann  aarrrriibbaatt..  CCoomm  
qquuee  ddiiffeerreennttss  ggrruuppss  ppooddeenn  ttrraaccttaarr  eell  mmaatteeiixx  aappaarrttaatt,,  tteenniimm  ll’’ooppcciióó  ddee  ccoonnttrraassttaarr  
eennttrree  eellllss  lleess  qqüüeessttiioonnss,,  oo  qquuee  ss’’aalltteerrnniinn  lleess  rreessppoosstteess..  DD’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa,,  eellss  nnooiiss//eess  
ttrreebbaalllleenn  llaa  ccoommuunniiccaacciióó  oorraall  ddaavvaanntt  dd’’uunn  ppúúbblliicc  ,,  mmeennttrree  llaa  rreessttaa  dd’’eeqquuiippss  
nn’’eessccoolltteenn  eellss  rreessuullttaattss..  
  

22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS  

  

FFeettss,,  ccoonncceepptteess  ii  ssiisstteemmeess  ccoonncceeppttuuaallss  
11..  SSiisstteemmeess  dd’’iill··lluummiinnaacciióó  ii  ttrraannssppoorrtt..  
22..  UUssooss  ddee  llaa  cceerrààmmiiccaa..  
33..  PPaappeerr  ddee  llaa  ddoonnaa  eenn  llaa  ssoocciieettaatt  rroommaannaa..  
44..  EEssttrruuccttuurraa  ddee  llaa  mmuurraallllaa..  
55..  EEllss  tteemmpplleess,,  rreesstteess  aall  mmuusseeuu..  
66..  EEllss  mmoossaaiiccss::  eellaabboorraacciióó,,  uussooss  ii  ccllaassssiiffiiccaacciióó..  
77..  EEll  ppaanntteeóó  rroommàà..  
88..  EEllss  mmiitteess..  
  

PPrroocceeddiimmeennttss  
11..  RReessoolluucciióó  ddee  qqüüeessttiioonnss  ii  pprroobblleemmeess..  
22..  AAnnààlliissii  ii  eexxttrraacccciióó  ddee  ccoonncclluussiioonnss..  
33..  IIddeennttiiffiiccaacciióó  ii  ccoonntteexxttuuaalliittzzaacciióó  ddee  lleess  ppeecceess..  
44..  CCoommpplleecciióó  dd’’eessqquueemmeess,,  qquuaaddrreess  ii  ffiittxxeess..  
55..  OObbsseerrvvaacciióó  ddiirreeccttaa  ii  iinnddiirreeccttaa..  
66..  DDeessccrriippcciióó  tteexxttuuaall  ii  ggrrààffiiccaa  ddee  ppeecceess..  
77..  RReessuumm  ii  eessqquueemmaattiittzzaacciióó  ddee  ccoonnttiinngguuttss  ii  oobbrreess  aarrttííssttiiqquueess..  
88..  SSiisstteemmaattiittzzaacciióó  ddeell  ttrreebbaallll..  



99..  RReecceerrccaa  dd’’iinnffoorrmmaacciióó..  
1100..  LLeeccttuurraa  ddee  tteexxttooss  ii  dd’’iimmaattggeess..  
1111..  ÚÚss  dd’’uunn  vvooccaabbuullaarrii  aaddeeqquuaatt..  
  

AAccttiittuuddss,,  vvaalloorrss  ii  nnoorrmmeess  
11..  AAccttiittuudd  ccoorrrreeccttaa  dduurraanntt  ttoott  eell  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  ll’’aaccttiivviittaatt..  
22..  RReessppeeccttee  ii  vvaalloorraacciióó  ccaapp  aall  ppaattrriimmoonnii  hhiissttòòrriiccooaarrttííssttiicc..  
33..  MMaanntteenniimmeenntt  ddee  ll’’aatteenncciióó  ii  ddeell  iinntteerrèèss  dduurraanntt  ll’’aaccttiivviittaatt..  
44..  TTrreebbaallll  aaccuurraatt  ddeell  qquuaaddeerrnn..  
55..  TTrreebbaallll  eenn  eeqquuiipp..  
66..  AAccttiittuudd  ppoossiittiivvaa  aa  ll’’hhoorraa  ddee  ffeerr  ll’’eexxppoossiicciióó..  

  
33..  OOBBJJEECCTTIIUUSS  

  

EEnn  aaccaabbaarr  ll’’aaccttiivviittaatt,,  ll’’aalluummnnee//aa  hhaa  ddee  sseerr  ccaappaaçç  ddee::    
11..  CCoonntteexxttuuaalliittzzaarr  lleess  ppeecceess  ddeell  mmuusseeuu  eenn  ll’’èèppooccaa  ii  eenn  ll’’úúss..  
22..  VVaalloorraarr  lleess  oobbrreess  ccoonnsseerrvvaaddeess  eenn  eell  sseeuu  iinntteerriioorr,,  aarrttííssttiiqquueess  ii  

ddooccuummeennttaallss..  
33..  CCoommppoorrttaarr--ssee  ccoorrrreeccttaammeenntt  eenn  uunn  mmuusseeuu..  
44..  TTrreebbaallllaarr  ddee  ffoorrmmaa  aauuttòònnoommaa..  
55..  AApprreennddrree  eellss  ccoonnttiinngguuttss  bbààssiiccss  ddeell  tteemmaa  ttrraaccttaatt..  
66..  TTrroobbaarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  aaddeeqquuaaddaa..  
77..  oobbsseerrvvaa  aaccuurraaddaammeenntt  eellss  oobbjjeecctteess  aa  ttrreebbaallllaarr..  
88..  EExxttrreeuurree  ccoonncclluussiioonnss..  
99..  SSaabbeerr  ccoommuunniiccaarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióó..  
1100..  SSaabbeerr  eessccoollttaarr  eellss  ccoommppaannyyss//eess..  
  

44..  EELL  MMAATTEERRIIAALL  VVAA  DDIIRRIIGGIITT  AA........  
  
AAllss  aalluummnneess  dd’’EESSOO,,  CCFF  ii  BBAATT,,  sseeggoonnss  eell  nniivveellll  ddee  llaa  ccllaassssee  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ffiinnaallss  
sseerraann  mmééss  oo  mmeennyyss  ddeesseennvvoolluuppaaddeess..  
  

  

55..  TTEEMMPPOORRIITTZZAACCIIÓÓ  

  

TTrreebbaallll  aammbb  eell  qquuaaddeerrnn                                        11,,3300--22  hhoorreess..  
EExxppoossiicciióó  oorraall                  11  hhoorraa..  
  
  

66..  EESS  RREEAALLIITTZZAA  AA......  

  
AAll  MMuusseeuu  NNaacciioonnaall  AArrqquueeoollòòggiicc  ddee  TTaarrrraaggoonnaa..  
  

 



 

 

 


