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El MARQ és un museu de referència a nivell internacional, entre altres coses, pel seu enfocament i els seus 
plantejaments didàctics. Accessible i obert a tots els públics i especialment proper a la comunitat escolar en 
totes les seues etapes.

Amb el pas del temps el museu ha anat incrementat la seua oferta i les seues propostes educatives, i ha 
canalitzat i adaptat les visites a les diferents edats i nivells. Fruit d’aquesta tasca naixen projectes com ara EL 
MARQ EN L’ESCOLA, pensat per a Educació Infantil, en resposta a les idees, els suggeriments i les inquietuds 
del mateix professorat. 

Aquest projecte contempla una visita al MARQ, que ha sigut treballada i preparada al centre prèviament, 
amb material didàctic preparat ex professo pel museu, i com a conclusió d’allò que s’ha aprés, l’elaboració 
d’un conte per part de l’aula, amb la participació del professorat i de les famílies, per entrar en una fase de 
concurs titulada: ELS CONTES DEL MARQ.

Els contes guanyadors de la primera edició, curs 2007/2008 són: “La Cova Màgica” 3 anys – Prehistòria, 
CEIP Enric Valor (Alacant); “La Vida en Contestania” 4 anys – Ibers. CEIP Voramar (Alacant); “Las Aventuras 
de Marc” 5 anys – Romans CEIP El Palmerar (Alacant)

El premi consisteix en la seua edició i publicació, per passar a formar part de la biblioteca dels col·legis 
guanyadors.

La meua enhorabona!

José Joaquín Ripoll Serrano
President de la Diputació d’Alacant



 Aquest l l ibre ha sigut real l i tzat pels alumnes d’educació infant i l  de 3 ANYS  del  CEIP ENRIC VALOR d’Alacant, 
amb l ’a juda de les seues famí l ies.

 E ls part ic ipants han sigut:

Amorós Gómez, Nadine
Belmonte Toledo, Lucía Ángela
Berenguer Infantes, Danie l
Casanova Aragonés, Alber t
De la Peña Chacón, Paula Rocío
Estabie l  Ramirez, Mar ina
Flores Córdoba, Danie l
García Forner,  Iker
García Mart ínez, Alex
Gascón Fernández, Fr ida
Giménez Muñoz, Adr ián
Giménez Pelegr ín, Lucía
González Vidal ,  Leyre
Gr ima Hernández, Mauro
Hernández Rodr íguez, Hugo
Moreno-Tomé Monserrat ,  Jaime
Padi l la Barroso, Ale jo
Pérez Barón, Helena
Pérez Cuenca, Jenni fer
Ramos García, Hugo
Rico Pastor,  Raúl
Román Magán, Juan Pedro
Samol ienko Acuña, Lar isa
Sancr is tóbal Ruíz, Patr ic ia
Valero Compañ, Ainara

TUTORA: Rosal ina Marínez Muñoz

Hi Havía una vegada uns xiquets i unes xiquetes de 3 anys 
del col.legi enric valor d’alacant que anaven a la seua                  
                           aula, però...



no Hi estava!

què Ha passat?

on està l’aula?

sembla una cova.

       van entrar a la cova i van aprofitar per gaudir dibuixant mamuts, 
estreles i altres coses com feien els Hòmens preHistòrics.



        dins de la cova Hi Havia un 
camí subterrani que conduïa a 
un llac molt profund on 
                      van trobar

una gran tortuga, la qual va
                     decidir acompanyar-los       
                     en aquesta aventura  
                               preHistòrica.



 desprÉs es van trobar amb una família que els va ensenyar com caÇaven, 
feien destrals i estris amb la pedra i la fusta.

 dels animals que caÇaven aprofitaven la carn per alimentar-se, la pell per a 
la roba i els ossos per fabricar noves eines i armes.



 un altre descobriment va ser el foc, molt important 
per defendre’s dels animals i cuinar els aliments.

les famílies que vivien en les coves van pensar 
que Ja no eren còmodes i van decidir baixar de les 
muntanyes al pla, on van comenÇar a cultivar 
les terres, És a dir, van passar al sedentarisme.



 per tant van 
comenÇar a construir 
cabanes i viure en 
poblats.

tambÉ van fer Ús de les xarxes per a poder pescar.



domesticant els animals: ovelles, gallines i gossos.

i per acabar
us oferim
un resum del
que Hem aprÉs!

caÇant un

mamut

la recol·lecta i la
            gallina ponent ous.
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