
 

Descobrint la 
civilització 

maia 
 

 

Un viatge a Mèxic. Aquest va ser l’inici del meu interès i la meva curiositat 

per la civilització maia, una civilització que desconeixia fins aquell moment. 

En aquest treball pretenc aprofundir més sobre tres punts bàsics d’aquesta 

cultura: com es va desenvolupar, on i perquè. Alhora, intentaré reflexionar 

sobre com una civilització com aquella, aparentment tan estable i constant 

pot experimentar una decadència tan ràpida fins al punt d'extingir-se. 

 

El treball està organitzat en diversos apartats; en ell, estudiaré la civilització 

en els seus diferents àmbits: com es va descobrir, els seus orígens, 

geografia i territori, història, societat, religió i mitologia, escriptura, 

calendari, art etc., i investigaré com aquests van ser en els diferents llocs 

on es va trobar.  

 

Finalment, el treball m’ha servit per adonar-me de les similituds entre la 

civilització maia i d’altres, com la nostra i descobrir, mitjançant preguntes 

sobre aquesta, que tot i la llunyania no som tan diferents els uns dels 

altres. 

Marta Lacima Ligero 

Tutora: Yvette Pascual 
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