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INFORMACIÓ ALS MONITORS/ES
El 18 de maig de 2017, per als Centres de Tarragona i del Tarragonès d’Educació
Primària, se celebraran les divuitenes Jornades d’aprenentatge actiu Juguem com jugaven
les nenes i els nens de Tàrraco.
L’horari de l’activitat és des de les 9,30 fins a les 13h. A les 9,30h el Director/a
d’Ensenyament i el regidor/a de patrimoni de l’Ajuntament us donaran la benvinguda a
l’auditori del Camp de Mart.
1. Però:
a) Si us heu de vestir de romans/es:
a. Heu d’estar, puntualment, a les 8 hores, a l’auditori del Camp de Mart, pel
costat del bar i baixar les escales per accedir als vestidors. Es farà una cua
ordenada a l’entrada, on haureu d’acreditar el número de joc al que us vàreu
apuntar i us donarem la roba que us heu de posar, dins d’una funda numerada
(amb el número del Joc que realitzareu). Abans de pujar a buscar el material
corresponent al vostre joc, es revisarà que dugueu el vestuari ben col·locat i sinó
us ajudarem. Recordeu que heu de portar calçat adient, si pot ser sandàlies,
com les romanes o unes espardenyes.
b. A les noies romanes us aconsellem que porteu una samarreta de tirants a sota,
ja que els escots de les túniques són pronunciats.
Dins la bossa del vostre vestuari hi trobareu: el vestit, el cinturó, un collaret,
arracades i una diadema o cinta, en algunes és possible que a més a més hi hagi
una palla (com un xal), tot i això, si ho preferiu podeu portar els vostres propis
collarets i/o les arracades i cintes que creieu convenient posar-vos.
Els cabells els heu de dur recollits. Us recomanem que doneu un cop d’ull per
internet per conèixer com eren les joies, sandàlies i pentinats en època romana.
b. Els nois romans tindreu dins la bossa del vostre vestuari, el vestit i un cinturó.
Recordeu que heu de portar calçat adient, si pot ser sandàlies, com les
romanes o unes espardenyes.
c. No deixeu res als vestuaris, recomanem portar una motxilla o bossa per a les
vostres pertinences.
b) Si no us heu de vestir de romans:
Heu d’estar puntualment a l’auditori del Camp de Mart a les 8,30 hores, pel costat del
bar, on haureu de recollir tot el material corresponents al vostre joc, a més de taula
i/o cadires, si al vostre joc n’hi corresponen i començar a muntar la vostra activitat
segons el plànol de distribució dels jocs en el Camp de Mart. Tant per recollir el
material, és a dir, les capses, les carpetes, les taules i/o les cadires (si en teniu
assignades), haureu d’acreditar el número de joc al que us heu adscrit a la persona
del CdA responsable en aquell moment.
2. TOTS, tant els que us vestiu com els que no:
a) Quan recolliu el material necessari per desenvolupar el vostre joc, us donarem un
plànol del Camp de Mart on trobareu l’indret on us heu de situar i el número de la
taula i/o cadires que heu de prendre, en el cas que el vostre joc ho requereixi. Al
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plànol, just al costat del número de joc que heu escollit, consta si cal que
preneu taules i/o cadires.
b) Les taules i les cadires es repartiran al costat del bar, on hi haurà un membre del
CdA que us les lliurarà si al vostre joc n’hi pertoquen.
c) Al mateix lloc i persona que lliurarà les taules i cadires, es donarà a tots i totes les
participants un entrepà i una botella d’aigua.
d) Recolliu el vostre material de joc. Podeu tenir un, dos, tres, etc. elements de
material (el nombre d’elements necessaris per realitzar el vostre joc estarà
especificat en una etiqueta a cadascun dels elements). Quan tingueu tot allò que
necessiteu, porteu-ho al vostre espai i munteu-ho tot el millor possible (depenent del
joc, és possible que hagueu de fer més d’un viatge, ja que en alguns jocs cal material
divers). Instal·leu-vos on us correspon segons el plànol!
3. Si aneu vestits de romans/es, a les 9:20 hores heu d’estar a l’indret on heu recollit els
jocs, perquè heu de sortir a l’escenari i sereu els encarregats de fer el sorteig i anunciar
els nens/es guanyadors/es.
4. Si no aneu vestits de romans/es podeu observar des de les grades l’acte de
benvinguda, sense deixar mai l’espai del vostre joc sense ningú.
5. Quan acabi la cerimònia, els nens i nenes aniran a jugar i vosaltres heu d’estar en el
vostre espai amb el joc preparat.
6. No podeu acollir a cap grup a jugar, mentre no s’hagi acabat l’acte de benvinguda.

Us demanem que quan rebeu els infants:
A.- Presenteu els jocs a l’alumnat i expliqueu el funcionament en general.
B.- Establiu normes de l’actuació durant la jornada:
 Vigileu el temps que s’ha de destinar a cada grup d’alumnes. Poden repetir o no,
segons l’aglomeració que hi hagi.
 Esteu pendents que els alumnes vagin a les actuacions programades en els
següents horaris: 10h, 10,45h i 11,35 h. Tots els alumnes portaran un adhesiu, de
diferent color, amb la indicació de l’hora que els hi correspon, així com el telèfon del
seu professor/a, per si passés alguna cosa.
 Exigiu als alumnes que compleixin les normes de comportament bàsic: respecte a la
resta de persones i el material.
 Poseu el gomet corresponent en el passaport, quan el nen/a hagi jugat al vostre joc.
 No podeu abandonar el vostre racó. Heu de vigilar el material i fer-lo respectar. Si
heu d’anar al lavabo us ho heu de tornar amb el company/a.
 Heu de prendre cura que no es facin embussos i indicar-los que poden gaudir
d’altres jocs buits.
 La llengua vehicular ha de ser el català.
 Heu d’animar i instar a l’alumnat a la participació en el seu joc.
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 Els monitors amb jocs que useu taules, heu de delimitar l’espai utilitzat pels alumnes
i el dedicat al material. Heu d’anar a buscar les taules i les cadires indicades al
plànol i, quan s’acabi l’activitat, les heu de retornar al lloc on les heu trobat.
 Si treballeu amb fang o tints, poseu damunt de les taules els plàstics que trobareu
dins de les capses i quan s’acabi l’activitat els podeu llençar.
 Recordeu que NO ES POT FUMAR mentre duri l’activitat.
 Heu d’animar l’alumnat a la participació en el joc.
 Disposareu del material necessari per a la realització del joc que us hagi estat
assignat. També hi haurà previst un material comunitari addicional al Punt
d’organització (on haureu recollit el material, al bar de l’auditori del Camp de Mart)
per si se us acaba.
 Una vegada acabada l’activitat, cal desar el joc amb molta cura, tal i com l’heu
trobat i sense perdre els models dels jocs. Tanqueu la caixa i deixeu-la on l’heu
recollit, per tal de carregar-la al camió. Llenceu la brossa.
 Us lliurarem un certificat de participació a aquestes jornades de 30 hores.
C.- Possibles actuacions que heu d’assumir enfront de situacions extraordinàries:
 Assistència mèdica:
o Avisar pel mòbil al seu professorat, l’alumnat portarà el número a la targeta de
color que duen enganxada al pit.
o O aviseu al personal del CdA.
o Hi haurà una ambulància per l’acte, a l’entrada dels jardins del Camp de Mart
(Portal del Roser)
 Interesseu-vos per la ubicació dels lavabos, la font i el servei d’aigua (assenyalats
al plànol), abans de començar l’activitat per després poder informar els alumnes:
estan a la part superior de l’auditori.
 Si detecteu intrusos molestos: avisar responsables del CdA.
 Davant qualsevol incidència, comunicar-ho als responsables CdA.
D.- Tenim previst oferir aigua al punt servei d’aigua (número 93).
E.- Coses pràctiques: poseu-vos protecció solar i no vingueu excessivament carregats .
Els telèfons dels responsables del Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona són:

Marta Panadès
Núria Montardit
Jordi Tortosa
Montse Veses

685758111
665562649
655934141
657196139

Moltes gràcies per la vostra ajuda!
L’Equip del CdA de la ciutat de Tarragona

