Educació secundària, cicles formatius, batxillerat

OBJECTES PER AL MÉS-ENLLÀ

Museu Etnològic i de
Cultures del Món.
Seu Montcada

Un viatge per Amèrica

VISITA + TALLER/VISITA
La visita d’Amèrica dona a conèixer les civilitzacions precolombines de Mesoamèrica, l’Amèrica Central
i els Andes. La major part de les peces del museu d’aquest continent són de caràcter funerari. Objectes
on podem trobar la religiositat, la cosmologia i també la quotidianitat de societats com els maia, els
inca o els mochica. Les diferents maneres de morir, el món post mortem i els viatges al més-enllà
impliquen una relació amb la mort i amb els morts molt diferent a la nostra. Ens acostarem a les seves
variants, els seus mitjancers i les seves cerimònies. Ens guiaran uns objectes-pista, vinculats al nostre
entorn quotidià, que ens ajudaran a indagar i comparar, acostant-nos als mètodes de les ciències
socials i de l’antropologia. Al taller interrogarem aquests objectes-pista i el nostre propi llegat material
i imaginarem quins objectes ens representen i necessitem per damunt de tot.
OBJECTIUS
• Aproximar-se a la cultura i creences d’alguns pobles precolombins d’Amèrica a través dels seus
objectes i explorar la seva concepció de la vida i de la mort.
• Proposar modes d’ordenar les cultures del continent a través d’àrees culturals (Mesoamèrica, l’Amèrica
Central, els Andes) i descriure’n les particularitats.
• Explorar i comparar la continuïtat i actualitat dels objectes, les cultures i les tradicions exposades, tant
en el seu context d’origen com amb els nostres usos i costums, fent ús dels mètodes de l’antropologia.
• Reflexionar, valorar, crear i escenificar un aixovar funerari amb objectes que ens representen i
considerem imprescindibles.
COMPETÈNCIES
• Coneixement i interacció amb el món físic
• Artística i cultural
• Social i ciutadana
• Aprendre a aprendre
• Comunicativa lingüística i audiovisual

Durada: visita + taller 120 min (secundària) /
visita 90 min (cicles formatius, batxillerat)
Nombre d’alumnes: grup aula (25 alumnes).
L’activitat permet dos grups simultanis.

