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TARRACO: CIUTAT ROMANA 
 

 
 
OBJECTIUS DE L’ESTADA 

 
Objectius generals: 

• Participar en els tallers i activitats proposades, treballant valors com la 
solidaritat i la convivència amb els companys i companyes. 

• Motivar a l’anàlisi de tota la informació que es va recollint durant l’estada. 

• Fomentar l’esperit crític de l’alumne mitjançant el contrast d’informacions i 
opinions diverses. 

• Aprendre a conviure i a respectar les normes establertes per part de l’alberg, els 
monitors i els tècnics de les activitats. 
 

Objectius específics: 

• Repassar la cronologia històrica de Catalunya en situar l’època romana en el 
temps. 

• Comprendre l’expansió romana com un llarg període evolutiu d’uns deu segles 
que comprèn diferents sistemes polítics.  

• Aprofundir en la gran i petita història d’aquesta època, saber tant dels grans 
fets com de la quotidianitat, incloent política, societat i economia. 

• Conscienciar-nos de la importància de la civilització romana, junt amb la grega, 
com a bressol de la cultura catalana i europea.  

• Conèixer els grans avenços romans en matèria de construcció, tecnologia, 
administració, dret, tàctica militar, etc. 

• Comprendre la cultura romana com a una cultura pragmàtica i sincrètica.  

• Potenciar el treball manual i creatiu, aprenent a ser minuciosos i polits. 

• Donar les claus per a saber interpretar una obra d’art, tant arquitectònica, com 
artesanal o teatral. 

• Millorar les habilitats de comunicació oral a través de l’actuació teatral. 

• Fer-nos conscients de la importància de preservar el patrimoni. 

 1r dia 2n dia 3r dia 

Matí Visita a Tarraco 
Taller de ceràmica romana 

Teatre i Mitologia I 
Urbanisme romà 

Olimpíades i jocs romans 

 Dinar Dinar Dinar 

Tarda 

 
Continuació de la visita i 

instal·lació a l’alberg 
 

 
L’exèrcit romà: escuts i 

formacions 
Teatre i mitologia II 

 Tornada a l’institut 

 Sopar Sopar 

Nit Joc de nit Festa romana 
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METODOLOGIA 

• Observació directa del patrimoni. 

• Seguiment de les explicacions del monitor/a i dels tallers. 

• Realització del dossier didàctic (opcional) 

• Arribar a conclusions i idees pròpies a través de les preguntes proposades pel 
monitor/a. 

 
CONTINGUTS 

 
Visita a Tàrraco 
Farem un recorregut pel centre de l’antiga 
capital provincial tot visitant les Muralles, el 
Fòrum, el Circ i el Museu. A cada parada 
mesclarem les explicacions genèriques sobre 
civilització i història romana amb les 
anècdotes concretes del monument que 

estem veient, tot recolzat per alguns exercicis del dossier que realitzarem junts. 
 
Taller de ceràmica romana 
La ceràmica romana és una de les fonts arqueològiques on podem 
admirar les capacitats artístiques de l’antiguitat clàssica. Farem 
una repàs de l’evolució artística d’aquesta artesania i 
experimentarem nosaltres mateixos la tècnica i la creativitat 
decorativa fent-nos una petita àmfora. 

 
Teatre i mitologia 
La cultura i les creences clàssiques venen 
determinades sovint per la mitologia. Per a 
familiaritzar-nos-hi, ens dividirem per grups i cada 
un s’encarregarà de la lectura d’un mite o tragèdia, 
com Èdip, Mart i Venus o Prometeu. Per tal que tots 

podem conèixer els diferents mites o tragèdies, crearem un sketch on representarem 
davant els companys allò llegit, entrant així també en contacte amb una altra de les 
grans arts dels clàssics: el teatre. Els finals de les històries queden oberts, potenciant 
així la imaginació dels alumnes. 
 
L’exèrcit romà: escuts i formacions 
Elaborarem un escut tipus circular amb relleu que pintarem de 
color plata, daurat o bronze. Veurem diferents estratègies de 
guerra, entre elles les peculiars formacions de legionaris que 
visualitzarem a través d’un Ppt. 
 
Festa romana 
Representarem les obres creades i assajades prèviament. 
 
 



 

       AULA BGT SERVEIS S.L.     C/ Tortosa 87  08918 Badalona   933 180 338    info@aulabgt.com  www.aulabgt.com 

 
Urbanisme romà 
Repassarem els conceptes urbanístics apresos durant 
la visita a Tarraco gràcies a una maqueta de peces 
mòbils que representen els diferents edificis públics i 
privats. Amb aquesta maqueta muntarem la ciutat 
romana ideal, la visió de la qual recolzarem amb 
algunes imatges, tant dels elements constructius, 

com il·lustracions de la vida quotidiana que potenciïn la comparació i identificació 
personal amb els antics habitants del mon romà. 
 
Olimpíades i jocs romans 
Baixarem a la platja per a practicar esport a la grecoromana, realitzant algunes de les 
proves olímpiques, com el salt de llargada o el llançament de disc, i aprendrem jocs 
romans per a totes les edats tan coneguts com el tres en ratlla o la baldufa. 
 

 
 
TREBALL DE SÍNTESI 

Els romans van governar a la Península Ibèrica, a la qual van anomenar Hispània, 
durant un període d’entre 600 i 700 anys. La seva cultura, de caire sincrètic i molt 
influenciada per l’Hèl·lade, va arrelar a les nostres terres deixant-nos una herència que 
avui en dia podem trobar des d’en els jocs de taula fins en el Dret.   
Els romans van ser grans filòsofs i pensadors, bons desenvolupadors de la ciència, la 
tècnica i l’art. L’estudi de la seva civilització és multidisciplinar, necessitarem dels 
coneixements que ens aportin les diverses matèries curriculars per a poder 
comprendre-la en la seva totalitat. 
Aquest Treball de Síntesi està plantejat com un conjunt d’activitats que es dividiran 
entre visites, tallers i l’elaboració dels exercicis del dossier.  
Des de l’Àrea de Llengües rescatarem alguns textos d’autors clàssics, com fragments de 
“l’Eneida” de Virgili o algunes oracions cèlebres del filòsof Sèneca, que no només ens 
donaran peu a reflexionar sobre qüestions d’Història i cultura de les religions, sinó dels 
quals també extraurem exercicis de gramàtica, sintaxi, ortografia i lexicologia.  
Les Matemàtiques i la Tecnologia quedaran cobertes per l’anàlisi dels distints edificis 
que observarem, fixant-nos en la innovació de l’arc romà, la volta de canó o la cúpula i 
grans obres civils com les carreteres i els aqüeductes. 
Així mateix, l’Educació Visual i Plàstica ens ajudarà a tractar més profundament el 
Taller de Ceràmica, coneixent-ne el procés, les dificultats que planteja el material i les 
grans peces d’artesania ceràmica, analitzant-les amb la intenció que el seu estudi ens 
ajudi a crear-ne la nostra pròpia. 
El tema de l’estada apunta directament a les Ciències Socials: Història, a partir de la 
qual treballarem amb comentaris de text, eixos cronològics i relacions. Les Ciències 
Socials: Geografia i les Ciències Naturals ens serviran per a conèixer millor l’entorn de 
l’alberg, considerant-ne les seves característiques com a condicionants rellevants per 
al desenvolupament d’un tipus de civilització en un lloc concret.   
 
 


