PROPOSTA
EDUCATIVA
JUGUEM AMB ELS ROMANS

TARRACO VIVA 2016
https://www.youtube.com/watch?v=RzaRjTGS0aI

Durant l'Imperi Romà, Tarraco es va convertí en la capital de la Península Hispànica.
Teatres, amfiteatres, aqüeductes,... són alguns dels vestigis que han arribat fins als
nostres dies per conèixer la seva organització urbanística. Però, com era la seva vida
quotidiana? Com vivien? Com vestien? Com cuinaven?
Gràcies als objectes descoberts en les excavacions arqueològiques es pot saber
com era la vida quotidiana de Tàrraco. Aquestes restes materials il·lustren aspectes
d'aquestes formes de vida, molt diferents segons provinguin d'una societat urbana
o d'una comunitat camperola i diferents, també, segons pertanyin a un grup social
privilegiat o, al contrari, facin referència als més desposseïts.
Elements de la vaixella (plats, bols, gots, etc.), objectes domèstics (molins, cassoles,
llànties d'oli), objectes d'ús personal (agulles de cap, fíbules, anells), joguines (fireta,
sonall, daus), tots ens mostren aspectes, encara que parcials, de la vida i dels
costums romans a les nostres contrades.

QUÈ FER?
1. Visualitzeu el fragment del conegut festival de "Tarraco Viva".
2. A continuació, pregunta als alumnes qui coneix el festival i per què Tarragona té un
festival com aquest?. Recorda-lis la importància de la ciutat de Tàrraco, de la
presència dels romans i dels vestigis que avui en dia es troben a la ciutat (amfiteatre,
teatre, muralles, aqüeducte, etc.), què en saben de tot això?
3. Pregunta als alumnes si saben alguna cosa de com vivia aquesta civilització, com
cuinaven, com vestien, com es relacionaven, etc. Avui en dia, gràcies als objectes
trobats en les excavacions arqueològiques ens permeten saber tot això. Sabies que
els nostres estris quotidians tenen molt a veure amb els objectes que utilitzaven els
romans?
4. Dinàmica de grup (entre 4 i 5 alumnes): reparteix les diferents làmines (que trobaràs
al final d'aquest document) a cada grup. Tot seguit, conjuntament, presenteu els
diferents objectes que apareixen. Cada objecte romà té una relació directe amb algun
objecte de la nostre cultura. Retalleu-los per la línia, doneu la volta a les imatges i
jugueu al conegut "joc de la memòria" (memory), cal relacionar l'objecte romà i el
nostre objecte.
5. Veniu al Museu Diocesà a conèixer les diferents peces que han sorgit durant la
dinàmica.

Àmbit: Coneixement del medi.
Competències bàsiques pròpies de l'àmbit de coneixement del medi: Interpretar el
present a partir de l'anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per
comprendre la societat en què vivim.
El treball a l’aula ha de ser capaç de desenvolupar les següents competències
bàsiques:
- Comunicativa lingüística i audiovisual: expressar idees i organitzar informacions de
manera eficaç i intel·ligible sobre la civilització romana que puguin ser objecte
d’investigació i recerca vers el tema. Amb l’objectiu de pensar de forma autònoma i
saber comunicar.
- Autonomia i iniciativa personal: iniciativa personal i emprenedoria, valors i actituds
personals i de treball en equip.

"MEMORY"
Com és juga?
1. Imprimeix aquestes làmines (una per cada grup).
2. Col·loqueu les diferents cartes cap per avall sobre una taula, tot seguit, barrejeu-les.
3. Cada jugador ha de girar cara amunt dues cartes a l'atzar, si les dues cartes tenen la
mateixa figura el jugador s'emporta la parella, si les dues cartes tenen diferents figures
el jugador haurà de tornar a col·locar les cartes cap per avall on el pròxim jugador
haurà d'aixecar novament dues cartes.

