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Dissabte 5:  
Mosaics romans 
 

El taller consta de dues parts. En la 

primera part es visita la zona de 

l’exposició “Tresors de la Vila Joiosa” 

dedicada a les viles romanes per a 

conèixer els mosaics romans exposats.  

A continuació, ja en el taller didàctic, cada 

participant realitzarà el seu propi mosaic. 

Comptem amb diferents materials per a 

elaborar-los tenint en compte les 

preferències i capacitats dels xiquets. Per 

tant, a més dels continguts conceptuals 

basats en el coneixement dels romans i 

de la tècnica dels mosaics treballarem 

continguts procedimentals com la 

concentració i psicomotricitat. 

 

Dissabte 12:  

Un collar en 5 textures 
 

El collar orientalizant és una de les peces 

més importants de la col·lecció 

de Vilamuseu. 

Perquè els més xicotets coneguen la 

seua importància i significat, realitzarem 

una versió d'algunes de les seues peces 

més significatives. 

En aquest taller a més, cada participant 

selecciona les textures i materials amb els 

quals prefereix treballar, conferint així a 

cada collar un acabat únic. 

 

 

 

Dissabte 19:  

Laboratori d’aromes 
 
Converteix-te en un expert alquimista 

en el nostre laboratori d’aromes. 

Podràs descobrir d’on provenen les 

aromes més utilitzades en l’antiguitat, 

els diferents mètodes usats per a 

traure l’essència dels pètals, fulles 

o llavors de les plantes i com no, 

finalment podràs elaborar el teu 

perfum personalitzat a base d’olis 

essencials. 

 

Dissabte 26: 

Monedes romanes  
 

En aquest taller realitzarem dues 

monedes romanes, una amb motle 

de silicona i una altra creant el 

nostre propi motle de plastilina, que 

guardarem en una bosseta també 

realitzada en el taller. 

A més coneixerem algunes curiositats 

sobre les monedes de l’Antiguitat, 

com els diferents materials i tècniques 

amb les quals es fabricaven, com 

sorgeix aquesta forma de pagament 

i, a més, coneixerem qui van ser 

alguns dels emperadors que en elles 

apareixen. 

 

 

 

Edat recomanada: a partir de 3 anys. 
Preu: 3 € 
Places limitades. Sense reserva prèvia. 
 
Més informació: 
628 99 31 75 (telèfon o whatsapp) 
vilakids@villajoyosa.com 


