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ALS PROFESSORS I PROFESSORES

Benvinguts al MAHE!

La nostra intenció, amb aquesta guia didàctica, és oferir un material que servisca d’ajuda i
suport al professorat en relació a les activitats desenvolupades al MAHE. Sabem que les
possibilitats de continguts i enfocament poden ser infinites, però amb aquest material només
pretenem aportar suggeriments perquè cada professor o professora els puga adaptar en
funció dels seus interessos o de les característiques del grup.

L’activitat didàctica podria realitzar-se en tres fases:
1. Treball previ de motivació i informació a l’aula.
2. Visita i taller didàctic al museu.
3. Treball de tornada a classe, amb una posada en comú dels coneixements adquirits i
valoració de l’experiència.

La guia didàctica ofereix una breu descripció adaptada dels continguts generals del museu,
seguint aquest esquema:
- descripció de l’edifici,
- estructura del museu per sales,
- activitats didàctiques per a l’alumnat.

Esperem que aquesta guia siga d’utilitat a l’hora de plantejar l’activitat didàctica de visita al
museu. Per la nostra part, estem oberts a qualsevol suggeriment o proposta que ens permeta
a tots millorar i oferir un servei amb la finalitat d’apropar els xiquets i les xiquetes a la
comprensió de la història i del ric patrimoni del territori il·licità.

Gràcies per la vostra col·laboració



1.- L’EDIFICI I EL SEU ENTORN

El museu està situat en un entorn de caràcter històric. Si és la
primera vegada que el visiteu, vos proposem que conegueu alguna
cosa sobre els seus orígens, història i plantejament actual.

El museu ocupa un gran
espai amb dues zones
diferenciades. D’una banda,
la zona de Traspalau, on
antigament estaven la
muralla i el fossat de la
ciutat medieval, i d’una
altra, el mateix palau
d’Altamira.

A finals del segle XX, comença la reforma d’aquesta
zona amb la intenció de crear un nou espai museístic
que es convertiria en l’actual MAHE.

Està ubicat en una zona de
protecció arqueològica, per trobar-
se en el lloc on es localitzen les
muralles de l’antiga ciutat. Per
aquest motiu, abans de la
rehabilitació, es van realitzar
excavacions arqueològiques que van
permetre recuperar valuosa
informació sobre l’antiga ciutat
medieval.



2. ESTRUCTURA DEL MUSEU

El museu Arqueològic i d’Història d’Elx s’estructura en dos espais connectats, encara que diferenciats:
una zona de nova construcció semisubterrània, que alberga les sales d’Arqueologia, i el palau d’Altamira,
on es fa un recorregut des de l’ocupació islàmica de la ciutat fins a l’actualitat.

Sala 1: el territori
Sala 2: els primers assentaments humans
Sala 3: la cultura ibèrica. La primera ciutat d’Ilici
Sala 4: els prínceps ibers. L’esplendor de les comunitats locals
Sala 5: la colònia Iulia Ilici Augusta
Sala 6: el mètode arqueològic
Sala 7: d’Ilici a Elx
Sala 8: els espais de la ciutat
Sala 9: Ilš. La medina islàmica
Sala 10: de la coexistència amb l’Islam a l’uniformisme de la monarquia hispànica.
Sala 11: entre l’antic règim i el món contemporani
Sala 12: construint el present



3.SALES DE TRASPALAU
En les sales d’aquesta part del museu es mostra l’evolució històrica del territori il·licità, des de la
prehistòria fins a la fi del món romà. La part esquerra de les sales presenta la vida quotidiana de les
diferents cultures, i a la dreta podem observar el món funerari.

Sala 1: el territori. Per a poder entendre bé la història d’un
poble o d’una societat és importantíssim conéixer el territori que
ocupaven. Aquest ofereix els recursos naturals que poden condicionar
el seu comportament i adaptació (tipus d’assentament, economia,
proveïment, relacions socials…).

En aquesta sala també trobem els pioners de l’arqueologia
il·licitana, que contribuïren amb les seues investigacions al
fet que hui coneguem part de la història d’Elx: Aurelià
Ibarra, Pere Ibarra i Alejandro Ramos Folqués.



Sala 2: els primers assentaments humans. Les primeres comunitats camperoles, el procés de
consolidació i el desenvolupament de la metal·lúrgia. L’edat del bronze.

Mentre que a la península Ibèrica tenim constància de la presència humana al voltant d’1,3 milions d’anys, amb grups caçadors-
recol·lectors, la primera ocupació del territori il·licità es produeix durant el neolític, amb grups ja productors d’aliments.
La implantació del neolític suposà un desenvolupament de noves formes de vida, on les pràctiques agrícoles i ramaderes es van
imposar com a base per a l’obtenció d’aliments, passant la caça i la recol·lecció a ser activitats complementàries de la dieta. Entre els
vegetals cultivats destaquen el blat, l’ordi i algunes lleguminoses com les llentilles o els pésols, i les primeres espècies animals
domesticades foren l’ovella, la cabra i el porc.
Aquests grups es van instal·lar a Elx fa uns 6500 anys en petits llogarets prop de cursos d’aigua i de bones terres de cultiu. També
s’utilitzaren algunes coves com a refugi o cleda. Les noves pràctiques agrícoles suposaren l’aparició d’un nou utillatge (falç, molins de
pedra per a moldre el cereal), al mateix temps que es generalitzaven eines fetes amb ossos com ara culleres, punxons o comptes de
collaret.
Aquestes societats portaren també amb elles l’elaboració de la ceràmica i el poliment de roques dures. Els primers recipients
ceràmics es feien a mà i després del modelatge i secat al sol, se’ls posaven les anses i es procedia a la seua decoració mitjançant la
impressió de petxines o incisions amb punxons.

• NEOLÍTIC: 5500-5300 a. de la n. e. 
Primeres comunitats que ocuparen Elx



• CALCOLÍTIC: 3500-2500 a. de la n. e.
Procés de consolidació de les comunitats agricultores

Després de més d’un mil·lenni de presència de comunitats agropecuàries a la península Ibèrica, s’hi va produir
un augment demogràfic. La introducció de l’aladre i el fem com a adob, el desenvolupament de les tasques
extractives (picapedreria, mineria), l’aprofitament de tots els productes derivats de la cabanya animal (llana,
llet, formatge) o el desenvolupament de l’intercanvi amb comunitats del sud-est peninsular, són alguns dels
canvis econòmics que permeteren la consolidació i l’expansió dels grups camperols.
Els elements més comuns de l’aixovar domèstic eren: gots ceràmics fets a mà sense decoració (plats, plàteres,
bols, olles), eines de pedra (destrals, aixols, cisells), una àmplia varietat d’objectes d’os i peses de teler de
fang.
L’hàbitat es caracteritzava per petits llogarets al costat dels cursos d’aigua, envoltats de fossats excavats en
el sòl com a protecció de l’àrea habitada i de la zona de magatzem, que estava formada por fosses i sitges on
es guardava el cereal. Les coves s'utilitzaven com a lloc d’enterrament de tots els membres de la comunitat.



• CAMPANIFORME: 2500-2200 a. de la n. e. 
Desenvolupament de la metal·lúrgia

Per primera vegada a les terres del Vinalopó es constaten cabanes fetes de pedra i poblats fortificats,
situats en alt. Apareix la metal·lúrgia, que va suposar un important avanç tecnològic i social. Els primers
objectes eren de coure i, posteriorment, mitjançant l’aliatge amb l’estany, es va elaborar el bronze, amb el
qual es fabricaven punxons, braçalets i puntes de fletxa. La necessitat de protegir els poblats, les collites i el
ramat, va suposar el desenvolupament de situacions de conflictivitat social que desembocaren en les primeres
societats jerarquitzades.
Pel que fa a l’aixovar domèstic, apareix una vaixella específica, caracteritzada per ceràmiques decorades que
presenten formes, tècniques i motius diversos, però predominant les formes acampanades. Presenta una
àmplia distribució geogràfica per bona part d’Europa occidental. El tipus decorat a Elx correspon a l’anomenat
campaniforme incís, amb decoracions incises i impreses de motius reticulats, punts i triangles.



EDAT DEL BRONZE: 2200-1500 a. de la n. e.

BRONZE FINAL: finals II mil·lenni- segle VIII a. de la n. e.

Entre el 2200 i el 1500 a. de la n. e., assistim a la configuració en l’àmbit peninsular
de diverses cultures, entre les quals destaca, al sud-est la cultura de l’Argar, en
què s’integra en aquell moment el Camp d’Elx. Es caracteritza per una estructura
estable de poblament amb poblats de diversa grandària, ubicats en alt i amb un
ritual funerari basat en inhumacions individuals amb sepultures localitzades a
l’interior dels habitatges amb un aixovar domèstic normalitzat i relacionat amb la
posició social. L’agricultura, la ramaderia i els treballs metal·lúrgics de coure, plata i
or, són la base econòmica d’una societat amb diferències socials marcades entre els
grups dominants i els camperols. L’absència de vetes de minerals metàl·lics al Camp
d’Elx va suposar l’establiment d’una sèrie de circuits d’intercanvi amb uns altres
poblats argàrics més meridionals. Un altre material que també es va obtenir
mitjançant xarxes d’intercanvi va ser l’ivori.

Els moments finals de l’edat del bronze van tindre lloc entre els últims segles del II
mil·lenni a. de la n. e. i el segle VIII a. de la n. e. És un període que s’inicià amb la
constitució de noves entitats socials, entre les quals destaca Tartessos al sud
peninsular. Va ser un moment de grans canvis socioeconòmics com la intensificació
dels contactes comercials de pobladors locals amb uns altres grups peninsulars i de
la Mediterrània, especialment per via marítima. Açò va suposar la concentració de
poblaments prop de la costa, distribuïts per tot el Camp d’Elx. Enfront del ritual
d’inhumació de moments anteriors, comença a generalitzar-se el ritual de cremació
en què es dipositen les restes en urnes ja dins de necròpolis. Entre els objectes
domèstics destaquen les ceràmiques amb parets brunyides, alguns gots amb
incrustacions de bronze i gots pintats, i pel que fa a la metal·lúrgia, es fabriquen
algunes armes com ara espases o destrals-lingot utilitzades en transaccions
comercials.



Sala 3: la cultura ibèrica. La primera ciutat d’Ilici

La cultura ibèrica es constata a partir del segle VI a. de la n. e. En aquest moment,
s’identifiquen algunes comunitats que ocupen les terres il·licitanes i que evolucionen com a
conseqüència dels contactes amb pobles de la Mediterrània oriental (fenicis i grecs). Es
produeixen importants canvis en el model de vida, amb la introducció del torn de terrisser
i noves tècniques per a l’obtenció del ferro. Al mateix temps, es generalitza un nou tipus
d’hàbitat, amb cases que apareixen agrupades seguint criteris urbans. Entre les novetats
més destacades de la cultura ibèrica estan els primers textos escrits, fruit d’intensos
contactes amb pobles mediterranis.
Pel que fa a l’economia, la cultura ibèrica es basa fonamentalment en l’agricultura i la
ramaderia, encara que cada vegada tenen més importància l’artesania, el comerç i la
metal·lúrgia. En relació amb aquesta, apareixen les primeres emissions de monedes a
mitjan segle III a. de la n. e.
L’aixovar domèstic està representat per ceràmiques locals al costat de peces d'origen
grec. La ceràmica local està pintada amb motius geomètrics, vegetals, zoomorfs o
simbòlics. El món simbòlic està representat per una iconografia amb influència dels pobles
mediterranis, en què destaca el conjunt d’escultures de pedra zoomorfes o antropomorfes
(com la Dama d’Elx) relacionades amb el món funerari.



Sala 4: els prínceps ibers. L’esplendor de les comunitats locals

El món funerari de la cultura ibèrica se centra en la necròpoli o cementeri que es localitzava als
afores de la ciutat, al costat del camí d’entrada. Estava poblada de tombes monumentals situades
estratègicament per a impressionar el visitant. Al seu voltant, es creava una escenografia amb
monuments turriformes i pilars-estela amb animals, reals o fantàstics, i personatges femenins o
masculins. L’interior de la necròpoli estava compartimentada de manera que cada porció de
terreny era ocupada per una tomba, alternant les més modestes amb les més acurades.
El ritual d’enterrament iber era la cremació. Es realitzava en una pira de llenya sobre la qual es
col·locava el cadàver amb les seues millors robes i armes. Després, els ossos cremats s’introduïen
en una urna i es portaven a la tomba, on s’acompanyava d’un aixovar format per ceràmica, armes
i/o adorns personals.



Sala 5: la colònia Iulia Ilici Augusta. El món romà: paisatge, vida quotidiana, les ciutats, la 
religió, les monedes i el comerç. El final del món romà.

A mitjan segle I a. de la n. e. comença la fundació d’Ilici, que es consolida entre els anys 26 i 19, quan
August llicencia un contingent de veterans que s’instal·len al territori de la ciutat. La colònia Iulia Ilici
Augusta obtingué la condició de colònia de ciudatans romans i el dret llatí, erigint-se com un dels centres
més importants del sud-est peninsular. Açò va suposar una reestructuració del camp amb el repartiment
de parcel·les organitzades al voltant dels eixos principals.
Pel que fa a l’escenari urbà estava compost per temples i edificis públics pels voltants del fòrum. Les
cases adopten el model itàlic amb un pati central, parets decorades amb estucs pintats i mosaics en els
sòls. Mentre que en el camp, les vil·les es converteixen en instal·lacions rústiques d’explotació agrícola.
L’aixovar domèstic es compon de plats, escudelles o gerres, bé de tallers locals o importacions itàliques o
del nord d’Àfrica, juntament amb la ceràmica de cuina o emmagatzematge (àmfores).
Destaca en aquest moment la introducció del llatí com a llengua d’ús habitual, així com una nova religió en
la qual es venera el Panteó, encara que a nivell domèstic es rendeix culte als déus de la casa. A partir del
segle III de la nostra era, es produeix la implantació progressiva del cristianisme.
En el món funerari persisteix, en un principi, la cremació, però a partir del segle II de la nostra era es
generalitza la inhumació. Els individus es disposen en sarcòfags de marbre o pedra o en fosses,
acompanyats del seu aixovar personal.
I quant a la circulació monetària, Ilici encunya monedes entre els segles I a. de la n. e. i la meitat del
primer de la nostra era.



Sala 6: el mètode arqueològic

L’arqueologia és una ciència que permet reconstruir, a través del mètode arqueològic
i de la manera més fidedigna possible, el nostre passat. El mètode arqueològic
utilitza diverses tècniques que ens ajuden a recuperar i analitzar la cultura material
dels jaciments arqueològics. Un jaciment arqueològic és el lloc on va existir un
assentament humà, en un o diversos moments històrics, i del qual queden restes
materials susceptibles de ser estudiades pels professionals de l’ arqueologia.

En el procés d’estudi arqueològic podem distingir diferents fases: el treball de camp
(prospecció, excavació), la investigació (treball de laboratori), la conservació
(restauració) i la divulgació (publicació, difusió).



4.-SALES DEL PALAU

Sales 7-9: d’Ilici a Elx. Els espais de la ciutat. Ilš (الش) la medina islàmica.

El període islàmic a Elx: la conquesta d’al-Andalus. Orígens de la medina. 
La vida quotidiana. El món funerari

L’any 711 va començar la conquesta d’Hispània per part de
pobles arribats del nord d’Àfrica, que van ocupar les
regions del regne hispanovisigot mitjançant aliances amb
la noblesa local. A partir d’aquest moment, la península
Ibèrica es denominarà al-Andalus i les nostres terres
Sharq al-Andalus. Els àrabs van introduir importants
canvis en filosofia, medicina, literatura i economia (amb
noves tècniques de regadiu i nous productes com ara
l'arròs, la canyamel, l’albergínia, la figuera i la magrana).
L’arribada dels àrabs va suposar la incorporació de
monedes amb absència d'imatges i la presència de
caràcters epigràfics escrits en àrab.

Amb la formació d’Ilš al segle X, Elx va passar a ser un important
nucli urbà. La ciutat tenia un sistema defensiu amb muralla,
torres, barbacana i fossat. S’hi accedia per portes com la
Calaforra, al costat del camí d’Alacant. Dins de les muralles hi
havia la trama urbana, amb habitatges i espais públics (mesquites,
mercats). A extramurs es trobaven els banys (que s’abastien d’un
ramal de la sèquia principal de la ciutat, i dels quals a hores d’ara
es conserva el que, després de la conquesta cristiana, va ser donat
a l’orde mercedària per a construir un convent), així com els
cementeris.
El ritual funerari utilitzat era la inhumació, que col·locava
l’individu en una fossa, en posició decúbit lateral dret, amb les
cames flexionades i els braços damunt del pit. El cadàver havia
d’orientar-se cap a La Meca i se soterraven sense aixovar.



Sala 10: de la coexistència amb l’Islam a l’uniformalisme de la monarquia hispànica

Després de la primera ocupació castellana de l’Elx andalusí, el Tractat de Torrellas (1304) i el
privilegi d’annexió (1308) van suposar la seua incorporació definitiva a la Corona d’Aragó, com a
part del Regne de València. La conquesta va suposar la creació d’una societat dual, on dues
comunitats coexistien: la cristiana i la musulmana. La segregació física de la població musulmana
vençuda, tot i que se’ls va permetre romandre a la ciutat, ja que la seua força de treball era
necessària per al sosteniment del territori, es va realitzar mitjançant la seua concentració en un
raval extramurs.
El 1609, l’expulsió dels anomenats “moriscos” va suposar la fi d’aquesta societat dual i, a més a
més, la desaparició de prop d’un terç dels habitants d’Elx. Les dificultats per a la repoblació i la
reordenació agrària, amb uns altres factors com ara sequeres, plagues o epidèmies, endarreriren
la recuperació fins a finals del segle XVII, recuperació basada en una producció agrària lligada al
mercat i als usos industrials: oli i barrella per fer sabó. Els progressos agraris, encara que no
superaven la fragilitat intrínseca de l’economia de l’antic règim, van posar les bases del
creixement del segle XVIII i el germen d’una burgesia rural.



Sala 11: entre l’Antic Règim i el món contemporani

Sala 12: construint el present

El segle XVIII va començar a Elx amb un conflicte armat, la Guerra
de Successió, amb un gran impacte en la població que va suposar la
pèrdua d’autonomia local i la implantació del model municipal
castellà. Però prompte la ciutat va començar una etapa de
creixement econòmic, amb una extraordinària ampliació de l’espai
agrícola, que va provocar la progressiva desaparició d’un paisatge
medieval. Hi van aparéixer noves fortunes, però també una creixent
diferenciació social, que té com a resposta el motí del 1766, un
primer símptoma de la crisi de l’antic règim.
El segle XIX i els primers anys del XX, anunciaren l’Elx
contemporani. El tret que més defineix l’evolució d’Elx en aquest
període és la configuració de la ciutat contemporània, amb un
caràcter específic que la diferencia de l’entorn agrari que l’envolta i
dels vincles ciutat-camp que l’havien definit tradicionalment. En
aquest canvi va ser fonamental la transformació de les estructures
productives, en especial, el procés d’industrialització. Paral·lelament,
sorgeix una nova classe treballadora, que si bé en un principi
limitava les seues aspiracions a millorar les seues condicions de vida,
amb el temps, exigirà participar plenament en la vida social i en el
poder polític de la ciutat. En paral·lel al procés d’industrialització,
es va produir una modernització urbana i de les comunicacions,
imposada pel desenvolupament industrial mateix, però també per les
necessitats d’una població en continu creixement des de la segona
meitat del segle XIX.



5.- ACTIVIDATS DIDÀCTIQUES per a l’alumnat

Suggeriments previs a la visita: seria interessant que, abans de visitar el museu, es
comentaren conceptes històrics bàsics, com per exemple el concepte de temps, o que els
alumnes aprengueren vocabulari específic.

Per la qual cosa, seria convenient que, abans de la visita al museu, es fera una sessió de
treball amb l’alumnat. A classe es podria preparar un col·loqui participatiu per tal de
conéixer l’opinió sobre l’arqueologia i els museus.
Podeu parlar de:
- què és un museu?
- per a què serveix un museu?
- quin tipus de museus coneixen? N’han visitat algun? Amb qui l’han visitat?
- què és l’arqueologia?
- què és la història?
- quines etapes de la història coneixen?
-Comentar alguns fets històrics d’aquestes etapes…



Activitats posteriors a la visita 

Vos proposem un nou col·loqui a classe per a comentar l’experiència. A més a més, es pot
aprofitar per a respondre preguntes sobre el que han aprés durant la visita.
Poden ser preguntes sobre l’edifici, l’arqueologia o les diferents etapes històriques d’Elx:

què era abans l’edifici? 
en quina zona d’Elx està? 
quina és la primera societat que ocupa el territori d’Elx? 
què és la prehistòria?
qui van ser els ibers? 
i els romans?
quan es va formar la ciutat d’Elx?...



ACTIVITATS per a classe

Ara vos proposem algunes activitats didàctiques
per a fer a classe. Podeu fer-les totes o elegir
les que més vos agraden, sempre segons l’edat
de l’alumnat:



UNEIX AMB FLETXES cadascun dels objectes amb el seu període històric corresponent

PREHISTÒRIA

CONTEMPORANI

ISLÀMIC

ROMÀ

IBÈRIC

MEDIEVAL



SABRIES RELACIONAR CADASCUNA D’AQUESTES FIGURES FEMENINES AMB 
EL SEU PERÍODE HISTÒRIC? Uneix amb fletxes.

PREHISTÒRIA         IBÈRIC        ROMÀ         MODERN



SOPA DE LLETRES Busca aquestes huit paraules relacionades amb la 

prehistòria: neolític, ceràmica, arc, fletxa, cereal, braçalet, punxó, petxina.

K N E O L I T I C D

B I U C J S V B E A

R F L E T X A T R S

A A S R D P F G A D

Ç X C E V U B N M F

A Q R A T N Y A I G

L A R L T X A R C Y

E W E R Y O U I A H

T S P E T X I N A J

F S D F H J K T L K



PINTA AQUESTA IMATGE D’UN POBLAT NEOLÍTIC



SOPA DE LLETRES. Troba aquestes huit paraules relacionades amb

la cultura ibèrica: dama, Alcúdia, moneda, falcata, deessa, peveter, vaixella,
esfinx

C P E V E T E R G V

X D E E S S A U I O

C A P D F S D A M A

V L S J I O T A O F

B C A S N F G H N J

N U K L X Ñ A S E D

M D F G W H J K D L

Q I Z X C V B N A M

V A I X E L L A T Y

E W F A L C A T A H



PINTA AQUESTA IMATGE D’UNA CUINA ROMANA



SABRIES RELACIONAR AQUESTS OBJECTES D’ÈPOCA ISLÀMICA QUE ESTAN AL 
MUSEU AMB OBJECTES ACTUALS?. Uneix-los amb fletxes.



SOPA DE LLETRES. Busca huit paraules relacionades amb la conquesta i 

repoblació: cristià, feudal, Castella, Aragó, mudèjar, morisc, fur, repoblació

R E P O B L A C I O T

W Q M D C G H R J K L

F E U D A L X I G H I

U D D Z S C V S N M A

R S E F T G H T H L R

J Q J R E Y U I J K A

L S A F L G H A Y R G

Q W R E L R T N Y U O

Z X C V A B N R M J K

M O R I S C G S K T R



6.- VOCABULARI

Arqueologia: ciència que estudia els canvis que es produeixen en la societat a través de les restes materials.
Campaniforme: període de l’edat dels metalls caracteritzat per l’ús de ceràmiques amb forma de campana.
Colònia: ve del llatí colonus que significa “llaurador”. Conjunt de persones procedents d’un territori que van a un altre per tal
d’establir-s’hi.
Estratigrafia: en arqueologia és la successió, més o menys ordenada, de capes de sediment. Açò permet identificar les
relacions d’anterioritat o posterioritat existents entre elles, seguint l’ordre de creació i dipòsit.
Falcata: tipus d’espasa utilitzada pels pobles ibers.
Feudal: pertanyent o relatiu a l'organització política i social basada en els feus (contracte amb el qual els sobirans i els
grans senyors concedien en l’edat mitjana terres o rendes en usdefruit, obligant-se qui les rebia a guardar fidelitat de
vassall al donant, prestar-li servei militar i anar a les assemblees polítiques i judicials que el senyor convocava).
Fur: norma o codi donat a un territori determinat.
Gladiador: persona que lluitava contra humans o animals en els jocs públics de l’antiga Roma.
Islam: conjunt de persones i pobles que segueixen la religió islàmica (la religió de Mahoma).
Llatí: llengua parlada a l’antiga Roma. Va originar un gran nombre de llengües europees.
Llàntia: llum romana que s’alimentava d’oli.
Medina: ve de l’àrab madīnah que significa “ciutat”.
Mesquita: edifici on els musulmans practiquen les seues cerimònies religioses
Morisc: era el moro batejat que, acabada la Reconquesta, es va quedar a Espanya
Mosaic: és la forma artística de decorar una superfície, normalment un sòl o una paret, que consisteix a encaixar-hi una
sèrie de peces (tessel·les) de colors, combinades de manera que formen dibuixos o figures geomètriques.
Mudèjar: era el musulmà a qui es permetia continuar vivint entre els vencedors cristians sense canviar de religió.
Necròpoli: cementeri
Neolític: període prehistòric que pertany a l’edat de pedra i que va suposar una revolució en molts aspectes de l’ésser
humà, com la introducció de l’agricultura i la ramaderia o el descobriment de la ceràmica.
Peveter: recipient on es cremen substàncies aromàtiques.
Sigil·lada: tipus de ceràmica romana,usada pels antics romans, de color roig brillant.
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