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Vols ser un ciutadà romà?
Som romans! La nostra llengua, les ciutats, les lleis, les carreteres i alguns dels nostres
costums tenen les seves arrels en la cultura romana. Fa més de 2.000 anys, l’arribada
dels legionaris romans durant la Segona Guerra Púnica va iniciar un procés que ens
porta fins ara. Les restes monumentals de ciutats com Tàrraco en són una bona
mostra.
Molts hispans volien tenir la ciutadania romana, però com podien aconseguir ser un bon
ciutadà romà? Els requisits que es demanaven eren diversos i nosaltres anirem superant
les diferents proves que ens permetran arribar a aquesta condició. Mitjançant un joc de
taulell haurem de reproduir diferents aspectes de la cultura romana: els jocs, els vestits,
els espectacles…

Què cal saber abans de fer l’activitat?
• Tenir coneixements sobre qui eren els romans.

Capacitats
Aprendre a ser i actuar
• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per
actuar amb seguretat i eficàcia.
Aprendre a pensar i a comunicar.
• Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions
de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
• Observar i explorar l’entorn immediat, amb una actitud de curiositat i respecte.
• Participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
Aprendre a conviure i habitar el món.
• Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap la
col·laboració amb el grup.

Objectius
•
•
•
•
•
•
•

Conèixer la cultura romana.
Imaginar com seria una ciutat romana i els seus edificis.
Situar els romans en el seu temps.
Identificar diferents classes socials: patricis, plebeus i esclaus.
Respectar el patrimoni cultural.
Aprendre amb els companys.
Saber exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
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Continguts
•
•
•
•
•

L’enunciació de preconceptes a través d’una xerrada.
La participació en un joc de tauler sobre els romans.
La manipulació de divers material didàctic.
La fabricació d’un mosaic romà.
L’observació de materials didàctics.

Conceptes
•
•
•
•

Els romans.
Els edificis d’una ciutat romana.
Els jocs i els vestits romans.
La decoració de les seves cases.

Mètode pedagògic
•
•
•
•
•

Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.
A través del taulell de joc coneixerem tots els edificis importants d’una ciutat romana.
Treballarem els diferents grups socials de l’època tot jugant a un joc de pistes.
Decorarem les cases amb motius romans gràcies a l’elaboració d’un mosaic.
La manipulació d’objectes ens permetrà poder jugar com ho feien els nens romans.

Temps i necessitats
El temps total del taller és de dues hores.

