
Guió Didàctic de la visita d’ESO  

Vine a conèixer la vil·la romana dels Munts  
 

 

Vine a conèixer  
la vil·la romana dels Munts  

 
Hispània mai no havia tingut un estructura urbana com la que van crear els romans. A 
Catalunya, la ciutat més important era la COLONIA IULIA URBS TRIUMPHALIS 
TARRACO, és a dir, l’actual Tarragona. Una “urbs” estava constituïda tant per la pròpia 
ciutat com pel territori que l’envoltava. Aquest s’organitzava a través del sistema 
d’organització de l’espai anomenat centuriació. Cadascuna de les centúries que 
componien el territori estava en mans d’un terratinent que les havia d’explotar, amb la 
finalitat de dotar a la ciutat d’aquells productes necessaris per generar un comerç que 
permetés a la gent alimentar-se. Aquesta estructura agrícola i ramadera s’anomenava 
vil·la. Totes les vil·les tenien dues parts: la part rústica, on vivien els treballadors, es 
guardaven instruments i es desenvolupaven les feines del camp i la domus o casa dels 
amos que segons la importància econòmica podia ser una casa enormement luxosa. 
La vil·la dels Munts d’Altafulla, a més de ser un centre d’explotació agrària que 
abastava el comerç de Tarraco, era la casa d’un important terratinent anomenat Caius 
Valerius Avitus que estava casat amb Faustina. Caius tenia el càrrec més alt de 
l’administració local, era duumvir de Tarraco.  
La vil·la dels Munts, que té diferents fases de construcció, és un exemple de la riquesa i 
esplendor amb que vivien els patricis romans a Tarraco. A la zona residencial, a més de 
les habitacions que conserven pintures i mosaics, s’hi poden visitar els dos conjunts 
termals. A la part rústica s’hi conserven les cisternes i part d’un magatzem.  
La vil·la romana dels Munts ens parla de l’esplendor d’una gran època, que cal 
conèixer. Véns? 
 
Què cal saber abans de fer l’activitat? 
• Saber situar cronològicament l’època romana. 
• Tenir nocions sobre les raons de l’arribada dels romans. 
• Tenir nocions del què és una vil·la romana. 
 
Objectius 
• Treballar sobre el procés de romanització.  
• Descobrir la funció d’una vil·la romana. 
• Distingir les diferents estances de la vil·la. 
• Aprendre a observar el patrimoni. 
 
Competències bàsiques 
Conviure i habitar el món 
• Analitzar i interpretar la interacció amb l’entorn. 
• Respectar i assumir la diversitat cultural. 
• Desenvolupar un pensament crític. 
• Participar en una activitat col·lectiva. 
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Competències comunicatives 
• Elaborar un discurs propi. 
• Descodificar i utilitzar llenguatges diferents per comprendre la realitat. 
• Utilitzar vocabulari adequadament. 
• Desenvolupar una actitud activa. 
 
Competències metodològiques 
• Buscar, obtenir, organitzar i interpretar informació. 
• Distingir entre informacions rellevants i anecdòtiques. 
• Plantejar-se preguntes per desenvolupar un pensament complex i crític. 
• Desenvolupar estratègies en la resolució de problemes. 
 
Competències personals 
• Posar-se en contacte amb coneixements variats per tal de replantejar idees prèvies. 
• Prendre decisions a partir de la reflexió. 
• Contribuir a configurar la pròpia identitat personal social i cultural amb els referents 

culturals i històrics disponibles de l’entorn. 
 

Continguts 
• Obtenció d’informació a partir de l’observació del patrimoni per tal d'extreure'n 

informació històrica. 
• Valoració de la necessitat de protegir i preservar el patrimoni 
• Recerca d’informació a partir de les restes trobades. 
• Reflexió i debat a partir de l’observació del patrimoni. 
• Anàlisi d’estructures arqueològiques. 
• Reconeixement d’estructures romanes. 
 

Conceptes 
• La vil·la com a part del territori urbà. 
• L’adaptació a l’entorn. 
• La romanització. 
• Les parts i funcions d’una vil·la. 
• La cultura material romana. 
• La vida quotidiana a la vil·la. 
• L’evolució de la vil·la dels Munts. 
 
Activitats d’aprenentatge 
• L’ús d’un quadern de treball ajuda a l’observació i anàlisi de les diferents parts de la 

vil·la. 
• Per tal d’endinsar-se en el treball científic, els alumnes realitzaran un treball de camp 

basat en l’observació d’estructures romanes i la seva funció. 
• La vil·la es reconeixerà a partir d’un itinerari pel seu interior: Museu de la Vil·la dels 

Munts, jardí, criptopòrtic, habitacions, pati interior, zona industrial, cisternes, termes 
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Temps i necessitats  
La visita té una durada aproximada de 2h 30m. 
L’hora més adequada per iniciar la visita són les 10.00 hores. 
El lloc de trobada és l’entrada del recinte de la vil·la. 


