
CIUTA 

Visites guiades i tallers 2018-2019 
El Servei de Dinamització del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia i l’Àrea de 
Patrimoni de l’Ajuntament d’Alcúdia us ofereixen per al curs 2018-2019 les activitats 
següents: 

Visites Guiades  
Aquest programa està orientat a mostrar la riquesa patrimonial del municipi d’Alcúdia, 
tant pel que fa a la ciutat romana com al conjunt monumental de les murades i del centre 
històric. Disposeu del material didàctic a la nostra web: www.pollentia.net  

 

Benvingut a Pollentia 
Itinerari complet per tota la zona 
arqueològica (Portella, Forum i Teatre) 
i el Museu Monogràfic de Pol·lèntia 
Adreçat a tots els nivells 
Durada màxima: 2 h i 30 min. 
Preu per alumne: 2,50 € 
 
 
 
 
 
Itinerari Medieval  
Visita a les murades i al centre històric 
d’Alcúdia 
Adreçat a: 2n i 3r cicle de primària i 
ESO 
Durada: 1:30 h 
Preu per alumne: 2,50 € 

 

 

Descobreix Alcúdia 
Visita guiada combinada per diferents 
indrets del municipi per descobrir el 
seu Patrimoni. 
Adreçada a: Tots els nivells  
Durada: 2 h 
Preu per alumne: 2,50€  



Tallers  Romans 

Activitats participatives que expliquen diversos aspectes de la vida 
quotidiana a Roma 
Durada mínima de dues hores. 
Adreçades a grup classe. (30 persones màxim). 
El preu per alumne és de 3,00€, i dona accés en visita lliure al jaciment i al Museu 
Monogràfic de Pollentia. 
Si es combinen amb una visita guiada al jaciment i al Museu Monogràfic de 
Pollentia el preu es de 3,50€ 
 
Juguem com els Romans.  
 preu per alumne és de 3,00€  
Adreçat a: 2n i 3r cicle de primària.  
Es fa especial esment al joc com a forma d’aprenentatge, 
es potencia el joc no sexista, la col·laboració, i el 
respecte. Es practiquen diversos jocs. 
  
Opus Caementicium .  
 preu per alumne és de 3,00€  
Adreçat a:  3r cicle de primària i ESO. Partint de les 
restes Arqueològiques de Pollentia, es veuen les diferents  
tipologies d’edificis, les tècniques i els materials de 
construcció, i l’urbanisme a Roma. 
 

Una de romans! 
 preu per alumne és de 3,00€  
Adreçat a: 2on i 3r cicle de primària. El vestit com a 
forma de distinció social, la joieria, la cura personal i la 
salut.  

Schola  
El preu per alumne és de 3,00€  
Adreçat a : 3er cicle de primària i ESO.  
Els nins romans també anaven a escola! Escola i educació a Roma 

 
EN PREPARACIÓ 3er TRIMESTRE  
GUSTATIO. 
Preu per alumne és de 3,50€ 
Adreçat a 3er cicle de primària i ESO. Parlar, cuinar i tastar. 
Cuina i alimentació a Roma.  

 
OPUS TESELLATUM. El preu per alumne és de 3,50€  
Adreçat a 3er cicle de primària i ESO. Emporta’t un mosaic a 
casa.!! Els mosaics son una de les fonts d’informació gràfica més 
importants durant l’època romana, en veurem com qui i perquè es 
feien?  



més informació a: 
 Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia 

Àrea de Patrimoni. Carrer dels Albellons, 7. 07400 Alcúdia  
Tel 971897102 

Adreça electrònica: patrimoni@alcudia.net 
Web: www.pollentia.net 

 
 

IIMMPPOORRTTAANNTT::  
 

 Per concertar la data i l’hora de la visita, heu de contactar 
amb el Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia per 
telèfon: 971 89 71 02 amb una antelació de 15 dies mínim 
per a  les visites i un mes per els tallers. 

 
 Els dies previs a vacances i els ponts no es fan visites 

guiades ni tallers . 
 
 A totes les activitats del programa es requereix la presencia 

del mestres o professors duran el desenvolupament de  les 
mateixes. 
 

 Punt de trobada, Plaça de l'església de Sant 
Jaume(Alcúdia) 

 
 Matins de dilluns a divendres.  

 
  Inici de les visites a partir de les 10:00/ 10:30 h..  

 
 Es prega màxima puntualitat per aprofitar la visita. 

 
 En cas de mal temps o per motius d'organització del 

departament la visita es podrà suspendre amb avís previ 
de 24h., o el mateix dia si la climatologia així ho 
requereix. 

 



 El pagament de la visita es farà efectiu a l’inici de 
l’activitat en efectiu al Punt d’Informació de Pollentia 
 

 
 La confirmació es farà  mitjançant un full de reserva 

enviat per  e-mail a, patrimoni@alcudia.net  on hi 
consten totes les dades de l'escola i de la visita o taller 
reservat i el preu per alumne de la mateixa. 

 
 En cas d'anul·lació per part vostra, us demanam que ens 

ho comuniqueu amb la màxima antelació possible. 
 
 LA VISITA LLIURE també s'ha de reservar 

prèviament i té un cost per alumne de 1'50€, durant la 
mateixa s’han de respectar en tot moment les normes de 
visita tan del jaciment com del Museu Monogràfic de 
Pollentia que té un aforament màxim de 30 persones. 
Cosa que heu de tenir en compte si planifiqueu una 
visita amb grups nombrosos. 

 

                                                                                                                                                                              

 


