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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. 

• Adquirir noves habilitats i destreses que promoguin el desenvolupament integral 

dels nens i nenes. 

• Aprendre diversos conceptes i valors emprant el joc com a eina metodològica. 

• Potenciar el desenvolupament de la imaginació i la creativitat. 

• 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.  

• Aprofundir en la gran i petita història d’aquesta època, saber tant dels grans 

fets com de la quotidianitat. 

• 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. 

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

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

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

 

 

 1er dia 2on dia 3er 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’escola 

 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 Tarraco 

Tarragona va ser potser la ciutat més 

important de la nostra península. A l’època 

dels romans fou una ciutat visitada pels 

emperadors més coneguts i tenia uns edificis 

del tot impressionants. Veniu amb nosaltres! 

Us ensenyarem que entre les cases actuals 

encara hi ha restes que tenen més de 2.000 

anys. Viatgem al passat i entrem a la Tarraco romana! 

 

Taller de ceràmica romana 

Sabíeu que els romans, com els grecs, van ser grans mestres de 

la ceràmica? No només feien àmfores per a transportar les 

seves mercaderies, sinó que feien tot tipus de gerres, cada una 

amb la seva forma i la seva utilitat. Voleu provar de fer-vos  

vosaltres mateixos un bol? Us ensenyarem la tècnica del 

“xurro” per afer una peça irrompible! 

 

 

 

 

Teatre i mitologia 

Un dels grans entreteniments dels romans era anar al teatre. Allí els 

actors es convertien en déus i herois i explicaven històries fantàstiques 

i mites al públic. Voleu conèixer les seves aventures? Atreviu-vos i 

fiqueu-vos dins la pell dels personatges! Prepareu l’espectacle i 

representeu vosaltres mateixos els grans mites grecoromans! 

 

 

 

L’exèrcit romà: escuts i formacions 

Els romans tenien l’exèrcit més organitzat i disciplinat dels seus temps! 

Els generals ideaven un munt d’estratègies, els enginyers dissenyaven 

màquines de guerra i els legionaris seguien les instruccions i es 

posicionaven en formacions invencibles! Si voleu conèixer com s’ho 

feien, veniu amb nosaltres. Us ensenyarem a fer un escut per protegir-

vos i anirem a jugar a soldats!   
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Festa romana 

Anem a gaudir de l’última nit com ho haguessin fet els grecs i els romans: anem al 

teatre i aplaudim els espectacles dels companys! Tots nosaltres sortirem a l’escenari 

per representar l’obra que hem assajat.  

 

 

Urbanisme romà 

La majoria de ciutats romanes estaven molt ben 

construïdes i endreçades. Voleu saber com eren? 

Veniu a veure la nostra maqueta i us 

ensenyarem com s’hi vivia, quins edificis hi havia 

i per a què servien. 

 

 

Olimpíades i jocs romans 

Segur que tots heu provat de fer girar algun cop la baldufa. O si més no, us heu 

entretingut jugant als tres en ratlla. Doncs fa milers d’anys que els romans ja hi jugaven. 

Baixem a la platja i coneguem com es divertien els romans i practiquem també alguns 

esports olímpics, com el salt de llargària o el llançament de javelina. 

 

 

 

   

 

 

 


