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Benvinguts al MAHE, el Museu Arqueològic i d'Història d'Elx on coneixerem la història del territori
il·licità i de les comunitats que l'han poblat al llarg del temps.

Des de fa milers d'anys, diverses societats han ocupat 
el territori il·licità i han deixat petjada en els seus
poblats, tombes i camins. Tot això converteix Elx en una ciutat
contemporània que afona les seues arrels en un ric 
patrimoni que coneixem gràcies al treball arqueològic 
i històric. Com a resultat d'aquest esforç, en el MAHE 
s'exhibeixen una sèrie de peces que s'articulen amb 
mitjans informàtics,  recursos audiovisuals i textos per a 
oferir un  acostament integral, atractiu i amé a la història 
de la ciutat.

El MAHE es troba en el centre històric de la població
i s'organitza en dues seccions: Arqueologia i Història.
La zona dedicada a l'arqueologia alberga el ric
patrimoni d'Elx des del Neolític fins a l'Antiguitat
tardana. Un dels referents més importants 
és el jaciment de “L'Alcúdia”, emplaçament de la ciutat
antiga.

La secció d'Història s'emplaça en el palau del senyor d'Elx,
edificat sobre l'antic sistema defensiu d'origen musulmà. La
fortalesa, estretament vinculada a la història de la localitat,
alberga el discurs museogràfic corresponent a la moderna
ciutat d'Elx, des de la seua fundació cap al segle X.

1



PROGRAMA EDUCATIU ESCOLARS MAHE 2022/2023

2

El Museu Arqueològic i d'Història d'Elx “Alejandro
Ramos Folqués” (MAHE) posa en marxa per al pròxim
curs educatiu 2022/2023 una sèrie d'activitats
didàctiques dirigides als centres docents i altres
col·lectius amb les quals es pretén potenciar la seua
projecció social i educativa.

Posem a la disposició de la comunitat escolar un
programa en el qual els objectius docents estaran
alineats amb el currículum acadèmic dels diferents
cursos escolars.

S'han dissenyat nous tallers sobre prehistòria, cultura
ibera, època romana i cultura islàmica/medieval, 
adaptats a cadascun dels nivells educatius, grups o 
associacions que visiten el museu i es preveu una 
proposta específica per a les exposicions temporals 
esdevenidores.

ESPAI DIDÀCTIC Fotografia d'una visita guiada
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Amb aquesta proposta busquem acostar la història que va des d'Ilici fins a Elx a través de la col·lecció del MAHE mitjançant una sèrie
d'experiències didàctiques enfocades des de dues modalitats de visites i diversos tallers didàctics innovadors. 

Orientem aquest programa didàctic a l'alumnat d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat així com a estudiants
d'Educació Especial, Formació Professional i Educació d'Adults. L'oferta s'adapta a les edats, coneixements i nivells educatius del públic escolar i
es complementa amb els objectius curriculars en les seues competències bàsiques.

PROPOSTA DIDÀCTICA Fotografía de una visita guiada

VISITA MONITORADA VISITA + TALLER VISITA INTERACTIVA

Visita guiada a una secció
històrica de la col·lecció
permanent del museu

adaptada als coneixements
dels participants, així com

als interessos de la
programació educativa del

centre i els seus professors.

Visita guiada a una secció
històrica de la col·lecció
permanent del museu

+
Un taller a l'aula didàctica

relacionat amb els
continguts

analitzats en la visita. 

Visita interactiva a una
secció històrica de la

col·lecció permanent del
museu des de l'aula amb la
presència d'un educador

per a dinamitzar l'activitat.
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TIPOLOGIA DE VISITES

VISITA MONITORADA

Recorregut guiat de la mà d'un educador per les
sales del museu a una secció històrica de la
col·lecció permanent, seleccionada sobre la base dels
coneixements de les i els participants, així com
 als interessos de la programació
educativa del centre i els seus professors. 

VISITA INTERACTIVA

Recorregut digital mitjançant una plataforma
interactiva en línia que es desenvolupa des de
l'aula del centre educatiu.
Consisteix en una sèrie de vídeos i activitats
per a fomentar l'ús de noves tecnologies i
acostar el museu a les aules.

• Comprendre l'evolució de l'ésser humà i la necessitat d'avanç
tecnològic i social.

• Mostrar a l'alumnat les principals característiques de les comunitats
que han habitat anteriorment en el territori il·licità.

• Aprendre a respectar el patrimoni cultural i comprendre la seua
importància.

• Avaluar la importància de les restes materials arqueològiques per a
la investigació històrica.

OBJECTIUS GENERALS
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TALLERS DIDÀCTICS 
Aquestes activitats estan dissenyades específicament per a cada nivell escolar.
L'objectiu és que xiquetes i xiquets siguen capaços de comprendre diferents
aspectes de les formes de vida del passat, així com alguns sistemes de producció
de la cultura material en el seu dia a dia. Posem a la disposició dels col·legis un
espai adaptat per a la realització d'aquestes activitats perquè els xiquets i xiquetes
puguen submergir-se en una experiència arqueològica única.

• Avaluar la importància de l'existència de les restes materials per a la investigació històrica. 

• Desenvolupar la creativitat, la imaginació i el sentit crític de les persones participants. 

• Conéixer i experimentar els estils de vida històrics i els canvis que suposen per al
desenvolupament de la humanitat. 

• Comprendre la importància de l'ús responsable i sostenible dels recursos naturals.

OBJECTIUS GENERALS

Imatge del taller "Teixidores iberes"
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Amb les mans en el fang! 
Taller d'argila creativa històrica

Mitjançant un breu relat, els xiquets i les xiquetes participants aprendran d'una
forma amena diversos aspectes associats a la vida quotidiana en la prehistòria i
diferents objectes exposats en el museu. 

Finalment, amb el fang crearan una xicoteta peça ceràmica associada al relat. 
Una activitat per a experimentar i entendre l'art com a mitjà d'expressió.

 
· Acostar el món literari i fomentar la creativitat i la imaginació. 

· Descobrir l'argila com a recurs creatiu, des de la Prehistòria fins als nostres temps.

• Valorar la importància del llenguatge gràfic, plàstic i visual com a mitjà d'expressió. 

• Fomentar el desenvolupament d'actituds psicoafectives positives: respecte i empatia.

OBJECTIUS

Imatge del taller "Amb les mans en el fang!"
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De la mar i la muntanya 
Taller de ceràmica prehistòrica

La fabricació de ceràmica té el seu origen fa més de 7.000 anys i va suposar una
revolució en les formes de vida del passat. Aquests objectes ens parlen de les
maneres de cuinar, menjar i de relacionar-se amb l'entorn.

En aquest taller, els i les participants coneixeran de primera mà la ceràmica, els seus
usos i decoracions així com la seua història.

• Descobrir la importància de la ceràmica prehistòrica en el discurs històric.

• Conéixer les tècniques i eines de ceràmica prehistòrica, concretament cardial.

• Incentivar un esperit crític sobre el passat històric i potenciar valors.

OBJECTIUS 

Imatge del taller "De la mar i la muntanya"
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Artistes d'argila i almànguena
Taller de ceràmica ibera pintada

La ceràmica ibèrica es caracteritza principalment per la seua pintura roig almànguena,
obtinguda de l'òxid de ferro i mesclada amb aglutinants vegetals. Amb aquesta decoraven els
seus vasos a torn, amb motius vegetals, animals i antropomorfs.

En aquest taller, els i les participants realitzaran la seua pròpia pintura i decoraran plats
ceràmics inspirats en la cultura ibera, el seu món simbòlic i les seues creences sobre la vida i la
mort.

• Descobrir la importància de la ceràmica ibèrica i la seua funció dins de la cultura.

• Familiaritzar-se amb les tècniques i eines d'elaboració terrissaire ibèrica. 

• Valorar i fomentar l'interés i la sensibilitat pel patrimoni històric.

• Potenciar habilitats interpersonals i de cooperació.

OBJECTIUS 

Imatge del taller "Artistes d'argila i almagre"



PROGRAMA EDUCATIU ESCOLARS MAHE 2022/2023

9

Numislab
Taller d'encunyacions de moneda ibera i romana

A mesura que les xarxes comercials van guanyant pes, la barata i l'intercanvi donen
pas a l'aparició de les primeres monedes. El seu estudi, la numismàtica, permet
conéixer el sistema de pesos i mesures a cada moment històric i aporta molta
informació sobre l'economia i la societat del moment.

Els i les participants del taller elaboraran la seua pròpia fitxa catalogràfica
mitjançant l'estudi de rèpliques de monedes originals.

• Conéixer i descobrir les tècniques de producció numismàtica.

• Comprendre les realitats socials i històriques a través d'aquesta font historiogràfica.

• Adquirir vocabulari específic relacionat amb les ciències auxiliars de la història. 

• Fomentar l'interés, el respecte i la conservació del patrimoni arqueològic.

OBJECTIUS 

Imatge de rèpliques utilitzades en el taller "Numislab"
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Llum d'Història
Taller de llànties romanes

Els romans van popularitzar l'ús de llànties per a il·luminar les llars de l'època. En el seu
interior contenien oli que cremava gràcies a una metxa de fibres vegetals. Aquestes
tenien diversos motius decoratius, grandàries i formes.

En aquest interessant taller realitzarem la nostra pròpia llàntia seguint tècniques
romanes il·luminant el nostre camí a través de l'Antiguitat.

• Descobrir el paper que va tindre el descobriment del foc en l'evolució humana.

•Conéixer els mètodes desenvolupats per a aconseguir el foc i els combustibles
utilitzats.

• Conéixer la importància de les llànties com a objecte característic d'època romana.

• Aprendre vocabulari específic.

OBJECTIUS 

Imatge del taller "Llum d'Història"



PROGRAMA EDUCATIU ESCOLARS MAHE 2022/2023

11

Sabors de la Medina
Taller de gastronomia i herència islàmica

Un viatge en el temps a través de l'arqueologia experimental en el qual coneixerem
diferents aspectes de l'alimentació en època Islàmica. Una activitat sensorial
pensada per a acostar la societat, l'alimentació i la cultura material.

En aquesta activitat ens acostarem a l'alimentació d'Ilš a través de la creació d'una
recepta de l'època. Finalment, proposem un joc que permetrà maximitzar els
coneixements adquirits en l'activitat.

• Conéixer el nostre passat musulmà i els aliments que van introduir en aquella època.

• Entendre la cultura musulmana com a part de la nostra herència històrica.

• Posar en valor productes locals del Camp d'Elx.

• Treballar competències històriques, geogràfiques, artisticoculturals.

OBJECTIUS 

Imatge del taller "Sabors de la Medina"
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Fets d'aigua i dàtils
Taller d'agricultura en l'Elx islàmica

En aquesta activitat s'aprofundirà en els eixos de l'agricultura islàmica, s'exploraran les
tècniques vinculades amb el control de l'aigua, així com els principals cultius i les eines
agrícoles.

Es fomentarà la comprensió d'aquests coneixements mitjançant jocs d'identificació i
relació, que acabaran amb un xicotet taller ecològic.

•  Descobrir la importància de l'agricultura, l'aigua i els cultius, en el passat i el present,
incidint en el llegat islàmic.

• Fomentar destreses de relació i identificació així com habilitats interpersonals i de
cooperació.

• Potenciar el valor del treball agrícola i la necessitat d'estratègies ecològiques.

OBJECTIUS 

Imatge del taller "Fets d'aigua i dàtils"
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Un taller que parteix de la narració de la història de Hachim, un humil home que va
habitar en la Medina Ilš, l'Elx islàmica. Recorrerà a la saviesa de l'edil i a la nostra ajuda
per a intentar resoldre un problema relacionat amb unes monedes.

Finalment, en el taller, realitzarem el nostre propi disseny de la moneda típica del
moment, els dirhams.

• Fomentar l'interés per l'escolta activa i descobrir la vida del passat.

• Experimentar alguns dels processos il·lustrats de manera vivencial.

• Donar valor al patrimoni arqueològic, així com al respecte i la conservació d'aquest.

OBJECTIUS 

Aventura en Ils
Taller de numismàtica islàmica Monedes islàmiques procedents del nucli urbà d'Elx
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Passat sonor
Taller d'experiència sensorial

Alguna vegada us heu preguntat pels sons que ja no existeixen? En aquest taller
descobrirem els sons més significatius del passat d'Elx. Realitzarem un recorregut per
les sales de l'exposició permanent analitzant algunes peces i posarem a prova els
nostres sentits mitjançant un joc per a identificar els sons, i utilitzarem material
didàctic accessible al tacte, auditiu i visual. Finalment, realitzaran una peça que
s'emportaran a casa com a record de l'activitat realitzada.

• Respectar i valorar positivament el patrimoni arqueològic.

• Conéixer la sonoritat del cos, dels objectes i dels instruments musicals.

• Produir individualment un instrument musical.

• Explorar les possibilitats expressives i estètiques de materials i tècniques plàstiques.

OBJECTIUS 

Imagen del taller "Pasado sonoro"

Imatge del taller "Passat sonor"
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OBJECTIUS 

Mitjançant un conte que ens parla de la història de Nisunin, una xiqueta que va viure a
Ilici, l'Elx ibera, aprendrem la importància de la indústria tèxtil ibera.

Utilitzant répliques arqueològiques del moment, treballarem diferents característiques
d'aquest context històric alhora que fomentarem valors socials com l'empatia i l'esforç.
Per últim, al taller, crearan un collar amb la finalitat reconéixer l'estètica com a pilar
fonamental de la imatge personal del passat.

• Descobrir la importància del passat iber de la ciutat d'Elx, el seu moment d'origen, incidint
en les fonts arqueològiques existents al museu per a conéixer-la.

• Relacionar i comprendre la funció de l'arqueologia com a ciència d'estudi.

• Desenvolupar la creativitat i la imaginació dels i les participants.

Teixidores iberes
Taller de collars ibers

Imagen del taller "Tejedoras iberas"

Imatge del taller "Teixidores iberes"
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OBJECTIUS 

Com es va fer l'escultura de la Dama d'Elx?
Taller d'escultura ibera

En aquest taller ens endinsarem en els processos de creació d'una escultura d'època ibera, les
seues tècniques i la informació que poden proporcionar en l'àmbit arqueològic.

Els i les participants realitzaran en un xicotet bloc d'argila una reproducció de la Dama d'Elx
representant els principals elements apresos abans. 

• Descobrir la importància de l'escultura ibera i la seua funció en aquesta cultura.

• Conéixer les tècniques i les ferramentes d'elaboració d'una escultura ibera.

• Incentivar un esperit crític sobre el passat històric.

• Fomentar l'interés pel patrimoni històric i cultural.

• Potenciar habilitats interpersonals i de cooperació.
Imatge del taller

 "Com es va fer l'escultura de la Dama d'Elx?"
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OBJECTIUS 

Més enllà de la ceràmica!
Taller tèxtil de la cultura ibera

En aquest taller es realitzaran una fusaiola i una pesa de teler i per a conéixer els seus
usos i funcions en la cultura ibera. Es farà un èmfasi especial en les decoracions amb la
finalitat de conéixer com es representava el món simbòlic iber al registre material i que
es transmet mitjançant les peces ceràmiques iberes, concretament, les vinculades al
món tèxtil.

• Descobrir la importància de la indústria tèxtil ibera i la seua funció en la seua cultura.

• Conéixer les diferents parts d'un teler iber i les seues funcions.

• Donar valor al patrimoni històric amb la finalitat de respectar-lo i conservar-lo

• Millorar les habilitats socials. Imatge del taller "Més enllà de la ceràmica!"
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OBJECTIUS 

Mitjançant la simulació d'una excavació arqueològica els i les participants s'endinsaran
en aquesta ciència i descobriran de manera col·lectiva diferents materials ibers. Per a
això, utilitzaran diferents ferramentes relacionades amb aquest treball i la seua
metodologia. Igualment, seran els participants els que interpretaran les troballes.
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Excavant al MAHE
Taller d'arqueologia ibera

• Promoure el coneixement històric mitjançant la metodologia arqueològica.

• Donar a conéixer el patrimoni cultural il·licità.

• Valorar la importància del patrimoni històric i del llegat arqueològic.
 
• Ajudar a la millora i l'estabilitat de les diferents capacitats i habilitats.

 

Imatge del taller “Excavant al MAHE”
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Sabors de la Medina
Taller de gastronomia i herència islàmica.

Un viatge en el temps mitjançant l'arqueologia experimental en el qual coneixerem
diferents aspectes de l'alimentació en època islàmica. Una activitat sensorial pensada
per a apropar la societat, l'alimentació i la cultura material.

En aquesta activitat farem una aproximació a l'alimentació d'Ilš mitjançant l'elaboració
d'una recepta de l'època. Finalment, proposem un joc que permetrà maximitzar els
coneixements adquirits en l'activitat.

• Conéixer el passat musulmà i els aliments que introduïren en aquella època. 

• Entendre la cultura musulmana com a part de la nostra herència històrica.

• Posar en valor productes locals del Camp d'Elx.

• Treballar competències històriques, geogràfiques, i artisticoculturals.

OBJECTIUS 

Imatge del taller "Sabors de la Medina"
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Imagen del taller "Pasado sonoro"

HORARIS I RESERVES

Les activitats didàctiques per a grups es realitzaran de dimarts a divendres al matí.

Per a més informació sobre les visites, podeu telefonar al 966 65 82 03, en horari d'obertura, de
10 h a 18 h, o escriure un correu electrònic a: mahe.didactica@galipat.es

bit.ly/3nnBsCe
Formulari de reserves:
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