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1.

INTRODUCCIÓ

Un any més presentem el cartell de la Jornada, Juguem com jugaven les nenes i
els nens romans de Tàrraco, el qual us ofereix una doble oportunitat:
-

Com a joc per al concurs, que es desenvoluparà el mateix dia 18 de
maig.

-

Com a material didàctic, mitjançant la proposta següent, per a
realitzar abans i/o després de la Jornada.

En aquesta ocasió, hem escollit com a tema els mateixos jocs romans que
coneixeran més de prop i directament amb la Jornada, situats al Fòrum de la
Colònia.
Aquest quadern conté la programació, la informació sobre els jocs romans, més
la proposta d’activitats, el solucionari i les orientacions didàctiques.

Cda de la ciutat de Tarragona 2
XIX Juguem com jugaven els nens i les nenes de Tàrraco

2.

CONTINGUTS

1. La vida quotidiana romana.
2. El joc i les joguines romanes.
3. Els tipus de jocs.
4. El Fòrum.
5. August de Prima Porta.
6. Canvis i continuïtats.

3.

OBJECTIUS

1. Mostrar a l’alumnat l’època romana, de manera lúdica i viva.
2. Conèixer alguns aspectes de la vida quotidiana.
3. Reconèixer les semblances i les diferències entre el passat i el present.
4. Entendre la importància de les fonts primàries com a base del
coneixement històric.
5. Analitzar i extreure conclusions bàsiques.
6. Relacionar els jocs romans amb els actuals, mostrant-ne els canvis i les
pervivències.
7. Respectar i valorar el patrimoni historicoartístic.
8. Conèixer de forma bàsica les funcions d’un fòrum.
9. Identificar i entendre l’escultura d’August de Prima Porta.

4.

MATERIALS NECESSARIS



El cartell (lliurat als alumnes).



La proposta d’activitats (penjades a la nostra pàgina web
http://cdatarragona.net/, TarracoViva’17 ).



Un PPT (http://cdatarragona.net/).



Les activitats on-line (http://cdatarragona.net/).
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5.

VOCABULARI CLAU

August, columna, base, capitell, cèrcol, malabars, puzle d’Arquímedes, baldufa,
xanques, escultura, teula, antefixa, àmfora, lúdic, econòmic, social, comercial,
polític, basílica, jutjat, llança, deessa Pomona, diví, Cupido, cuirassa, idealitzat,
persa, emblema, Hispània, retrat, Gàl·lia, fertilitat, abundància, mantell.

6.

INFORMACIÓ SOBRE ELS JOCS ROMANS

El joc ha esdevingut des de sempre una forma d’aprenentatge, de socialització i
d’apropament als costums i maneres de fer dels adults. Observant a través del
temps, veiem que canvien els material i les tecnologies, però que en perduren
les formes i els conceptes.

Els jocs que fan referència als més petits, de caire musical (sonalls, picarols o
xiulets) pels sons que emetien en agitar-los, captaven l’atenció de l’infant i
calmaven el seu plor. Eren usats també com a protecció, amb un clar sentit
màgic (amulets).

Fins als set anys, el nen i la nena disposaven de molt temps per jugar sols o en
companyia, tant a casa com al carrer. Lògicament, la criatura no era aliena a la
condició social i econòmica familiar. Els més humils havien d’espavilar-se des
d’una edat molt primerenca. Els seus jocs i joguines devien ser improvisacions,
petits objectes reaprofitats o elements de la natura amb aquest destí, que
compartien amb els companys del vicus. La simplicitat i la imaginació suplien
qualsevol mancança. Per exemple, feien construccions a la sorra, arrossegaven
qualsevol objecte amb un cordill, inventaven instruments musicals, jugaven amb
uns ossets, amb pedretes, corrien, es perseguien, feien rebotar les pedres al riu
o feien navegar un tros de fusta, construïen rais amb canyes o bastons,
dibuixaven taulers al terra i substituïen les boniques fitxes per simples pedres,
etc.
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En canvi, els més afavorits econòmicament posseïen una àmplia varietat i
riquesa de joguines, circumscrites en la seva pràctica a l’àmbit domèstic. Podem
parlar d’arrossegadors, nines, miniatures diverses, construccions, marionetes,
palanques, carretes, gronxadors, cèrcols, bales, etc. Tenint en compte la baixa
taxa de natalitat de les classes altes romanes, el fet de no disposar de gaires o
cap germà per compartir el joc, els pares suplien aquesta circumstància amb la
compra d’esclaus de la mateixa edat que l’infant, amb l’objectiu d’entretenir-lo,
convertint-se amb companys de lleure. Sabem que també eren habituals els
animals de companyia, més o menys exòtics, amb idèntica finalitat. Per exemple,
la família podia tenir gossets, conills, tortugues, aus cantores o parlants, alhora
que grills o escarabats, amb les seves respectives gàbies.

A partir dels set anys, però, l’horari dels petits es restringia i havia de trobar
alguns moments fora de les tasques escolars. Ja s’inclinaven més pels jocs amb
regles fixades i de participació, és a dir, d’una major complexitat conceptual i de
psicomotricitat més fina. Començava a practicar els jocs de pilota, de tocar i
parar, els io-ios, les baldufes, les endevinalles, les monedes, els patinets, els
salts amb la corda, les nous, els jocs de rol o de simulació, 3 en ratlla, etc.

En entrar en la joventut optaven per jocs més propers a l’esport, aquells que
els ajudaven en el seu desenvolupament físic, en la disciplina i que els
preparaven millor per a la vida adulta. Així doncs, practicaven la natació,
l’esgrima, el llançament de disc i de javelina, les curses, les lluites, l’equitació, la
caça i la pesca. Sovint, aquestes activitats formaven part de la pròpia educació
de l’adolescent, al qual se l’inculcava un esperit competitiu que, de vegades, es
barrejava amb una forta càrrega de violència, per tal de preparar-los per a la vida
militar.

Els adults, en el seu temps lliure, seguien interessats per alguns dels jocs de les
etapes anteriors. Ara bé, els específicament d’adults o ja d’ancians es
caracteritzaven per un major grau de dificultat intel·lectual, pel repòs i per la
pràctica de les apostes.
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Els diferents rols socials i les condicions físiques configuraven la diversificació
dels jocs i de les joguines per sexes. Per tant, l’adscripció de les funcions
tradicionalment destinades a cada gènere s’aprenien des del món del joc i de la
transmissió oral i vivencial familiar. Els nens i les nenes practicaven amb les
joguines allò que s’esperava d’ells en fer-se grans. Les nenes aprenien les bases
de la maternitat, a través de les seves nines i se’ls inculcava el fet de prendre
cura de les tasques domèstiques, amb els jocs de les casetes i de les cuinetes i
amb tot l’aixovar que els pertocava. En definitiva, els jocs servien per afirmar-ne
la feminitat i la dependència clara al món dels homes, en una posició de segon
pla.

Els nens, en canvi, assolien la seva masculinitat a partir d’uns jocs més durs,
que els ajudaven a desenvolupar la força, la disciplina, el caràcter, el domini
d’ells mateixos, per encaminar-los, segons la classe social, a tasques d’exercici
físic o intel·lectual, a realitzar un ofici manual, dedicar-se a la política o a lluitar.

Així mateix, els jocs romans es poden classificar en:

a. Jocs d’imitació dels adults:
Els infants reprodueixen aspectes de la vida dels adults per preparar-se per
a les tasques del futur, pel que fa referència a la vida domèstica i
professional (en la construcció de cases, granges, nines, comprar i vendre),
a l’aspecte personal (els vestits, el maquillatge, el pentinat i les joies), els
transports (carros, vaixells, cavalls...) i els jocs de rol (simular lluites de
gladiadors o de soldats, fer d’emperador o de jutge...).

b. Jocs d’estimulació:
Amb l’objectiu de desenvolupar el moviment, descobrir l’entorn, el cos i els
sentits:
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 Els jocs motrius es realitzen amb cordes, palanques, xanques, cèrcols,
disc, arc, catapultes, pilotes, salts, carreres, boxa, etc., per tal d’afavorir
l’equilibri, la força, la punteria i la resistència.
 Els que treballen l’habilitat manual i desenvolupen la precisió, la
rapidesa i la coordinació, mitjançant diferents objectes com les nous, les
bales, els ossets, els bastonets, les monedes, les baldufes, el io-io o els
estels.
 S’estimulen els sentits a través de la veu i el tacte, ocultant la visió, o de
jocs artístics, plàstics i musicals.

c. Jocs intel·lectuals:
Que faciliten el pensament, gràcies als jocs de taula, la resolució de puzles i
les bromes.

d. Jocs d’atzar:
Centrats en la sort, especialment amb els daus, les monedes, les
ballarugues o les tabes, i l’endevinació.

7.

SOLUCIONARI

A continuació trobareu el dossier amb les activitats proposades per als vostres
alumnes solucionades.
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1. QUINS JOCS VEIG? Marca tots els jocs que vegis en el dibuix.

N’he trobat:
15
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2. COM S’HI JUGA? Completa el quadre següent, a partir de
l’observació de la imatge.
NOM DEL
JOC

Donar
ensurts

Tir a l’arc

EN QUÈ
CONSISTEIX?
En posar-se
una màscara i
espantar
els/les
companys/es.
Disparar amb
un arc i una
fletxa a un
objectiu.

En fer rodar el
cèrcol sobre el
El cèrcol
terra sense que
caigui.
Aguantar el
Saltar sobre
màxim de
un peu
temps possible
saltant.
Simular les
lluites dels
Jugar a
gladiadors amb
gladiadors
el seu
armament.
Passar-se la
Passar-se la pilota, sense
pilota
que caigui al
terra.
Baldufa

En fer rodar la
peça sobre el
terra.

QUÈ
NECESSITO?

JO HI HE
JUGAT?

Màscares

SÍ

NO

Arcs, fletxes i
una diana.

SÍ

NO

Un cèrcol i un
pal.

SÍ

NO

Res.

SÍ

NO

Espases,
escuts,
tridents,
xarxes...

SÍ

NO

Pilota.

SÍ

NO

Baldufa.

SÍ

NO
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3. QUÈ NECESSITO PER JUGAR? Uneix cada joc amb els materials
que empra.

SALTAR A LA CORDA

IO-IO

BALDUFA

MALABARS

PUZLE D’ARQUÍMEDES

4-
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4. CADA DIBUIX AMB EL SEU TEXT Uneix cada dibuix amb el joc que
representa.
CAVALCAR SOBRE
UNA CANYA
Agafar la canya entre les
cames i córrer com si es
muntés dalt d’un cavall.

PILOTA
Passar-se la pilota sense que
toqui el terra.

CÈRCOL

XANQUES

Aro de fusta o metall que es
fa córrer per terra, dirigit pel
pal.

Ser capaç de caminar sobre
els pals.
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5. COM ÉS? Busca tres adjectius que t’ajudin a descriure com és
alguna part de la imatge.
L’ESCULTURA

LA PLAÇA

1. Bonica

1. Àmplia

2. Esvelta

2. Plena

3. Realista (…)

3. Viva, céntrica (…)

EL MERCAT

ELS INFANTS

1. Actiu

1. Nombrosos

2. Ple

2. Joganers

3. Variat (…)

3. Feliços, contents (…)

Cda de la ciutat de Tarragona 13
XIX Juguem com jugaven els nens i les nenes de Tàrraco

6. QUIN ÉS EL MEU JOC? Completa les frases.

El nostre joc
consisteix en….
Muntar a cavall

Estem jugant
a…
Fer música
amb un
xiulet

Endevina a què
jugo! A cavalcar
sobre un
cavallet

Ens agrada jugar
a…
Tirar a l’arc

Cda de la ciutat de Tarragona 14
XIX Juguem com jugaven els nens i les nenes de Tàrraco

7. ON SÓC? Marca al dibuix cadascun d’aquests elements i compta’n
quants n’hi ha de cada.

ANIMALS

15

GERRES

7

DIVINITATS

2

PILOTES

4

COLUMNES

23
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8. QUÈ FAIG? Escriu quines accions realitzen aquests personatges.

- Tocar
- Bufar
- Interpretar (...)

- Treballar
- Portar
- Carretejar
- Transportar (...)

- Saltar
- Jugar
- Botar (...)

- Treballar
- Posar
- Amassar
- Acotxar-se (...)
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9. NO SÓC ROMANA/ROMÀ El dibuixant s’ha despistat i ha col·locat 8
objectes que els romans i les romanes no coneixien. Localitza’ls i
anota’ls a sota.

GORRA – TELÈFON – COTXET – LLIBRE – ULLERES
– CARTELL ANUNCIADOR – RELLOTGE - ANTENA

Cda de la ciutat de Tarragona 17
XIX Juguem com jugaven els nens i les nenes de Tàrraco

10. EL FÒRUM En mig de la zona residencial de Tàrraco es
trobava el Fòrum de la ciutat, format per diferents edificis i espais:

4. BASÍLICA
1. PLAÇA

2. TEMPLE

3. BOTIGUETES

(sala de reunions,
ajuntament, jutjat...)

El Fòrum era, per tant, el centre neuràlgic de la ciutat, el lloc de trobada,
de reunió, de negocis, d’entreteniment, en el qual es duien a terme les
principals activitats de la població.
-

Marca el Fòrum al dibuix de Tàrraco:

1. ECONÒMIQUES i
COMERCIALS

2. SOCIALS

3. POLÍTIQUES

4. LÚDIQUES (d’oci o
entreteniment)
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- Ara marca al dibuix de color:
BLAU

3 ACTIVITATS SOCIALS

VERMELL

3 ACTIVITATS ECONÒMIQUES

VERD

3 ACTIVITATS LÚDIQUES

GROC

2 ELEMENTS POLÍTICS
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11. POSA’M AL LLOC CORRECTE. Llegeix la informació que tens
a la part inferior, que et serveix per completar els rètols.

TEULA

ANTEFIXA

CAPITELL

FUST

BASE

COLUMNA

COLUMNA: Element de suport d’un edifici, de secció circular.
CAPITELL: Part superior de la columna, sobre la qual se sustenta
l’estructura de l’edifici.
FUST: Part central de la columna, la zona allargada.
BASE: Part inferior de la columna, que reposa sobre el terra.
TEULA: Peça de ceràmica que cobreix un edifici com aïllament.
ANTEFIXA: Peça de ceràmica que servia, com a topall frontal de les
teules, per evitar humitats i animals.
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12.

A BUSCAR! Busca al dibuix i marca.

1 músic, 1 egipci, 1 bou, 1 àmfora, 1 llança, 2 peixos, 1 porc, 1
escultura de la deessa Pomona, 2 pollastres, 2 cavalls, 2 gossos
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13. QUI SÓC? L’escultura al centre del dibuix es denomina August
de Prima Porta, ja que va ser trobada en una vil·la de Roma, amb
aquest nom, propietat de la muller de l’emperador. Hi havia un
original de bronze, del qual se’n va fer aquesta còpia de marbre.
- Uneix cada part amb la seva explicació.
Retrat idealitzat de l’emperador.

Cuirassa cenyida
que marca les
funcions militars.
Postura de
comandament,
dirigint-se a les
tropes.

Mantell militar, símbol
dels generals romans
vencedors.

Cupido sobre un
dofí que reivindica
l’origen diví
d’August.
Peus descalços,
com a símbol de
la seva divinitat.

Amb aquesta escultura volien mostrar que l’emperador era un
personatge excepcional.
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14. QUÈ US VULL EXPLICAR? La cuirassa està decorada amb
uns relleus que ens expliquen allò que August considerava com a
més important en aquell moment (cap al 20 aC). Anem a mirar què
ens diu i fes el que se t’indica:
a. Pinta de blau fort el personatge que representa el cel i
amb el seu mantell intenta protegir els humans.
b. Pinta de blau clar la Rosada, una figura alada prop dels
cavalls, que porta una gerra.
c. Pinta de vermell el general romà, acompanyat de la lloba.
d. Pinta de taronja el guerrer persa amb pantalons, que
torna l’emblema de les àguiles al romà.
e. Pinta de groc la figura asseguda a l’esquerra, que sosté
una espasa i simbolitza l’Hispània conquerida.
f. Pinta de rosa la figura contraposada amb un porc senglar,
representant la Gàl·lia vençuda.
g. Pinta de marró la figura inferior que representa la Terra,
afavorida per la fertilitat i l’abundància.

Cda de la ciutat de Tarragona 23
XIX Juguem com jugaven els nens i les nenes de Tàrraco

15. LES DIFERÈNCIES. Busca les 10 diferències entre les dues
imatges.
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8.

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

Podem usar el cartell com a un element motivador i d’anàlisi de diferents
aspectes sobre el món romà, en general, i del joc, en concret. Aconsellem
aprofitar l’ocasió per treballar temes diversos sobre l’antiguitat. Podem
aprofundir-hi, per mitjà de l’activitat proposada des del CdA: 3. Tàrraco, la ciutat
romana, la qual ens dóna tot un seguit de recursos sobre Roma, amb fulls
monogràfics, i ens apropa a la vida quotidiana i als monuments de la ciutat.
Així mateix, comptem amb un nombrós material dirigit als alumnes de CS, com
per exemple:


2. Juguem com jugaven les nenes i els nens romans de Tàrraco.



5. L’amfiteatre.



6. Les muralles.



8. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.



11. L’aqüeducte romà de Tàrraco.



13. El circ.



14. El Pretori.



15. La necròpolis.



21. De l’ou a la poma.



24. La maqueta de Tàrraco.



47. Roma en miniatura.



48. Roma a la moda.



49. Roma a l’escola.



54. Joc de la Tarragona romana.



63. Tàrraco arriba a l’escola o a l’institut.

Podeu consultar el material a la nostra pàgina web (www.cat/cda-tarragona/, en
l’apartat de Publicacions), on es troben moltes de les nostres publicacions en
format PDF, per tal d’imprimir-les, així com els solucionaris per al professorat.
Aquest té la capacitat de triar aquells aspectes que consideri més adequats,
segons el perfil, els interessos i la motivació dels seus alumnes. En qualsevol
cas, els nois/es gaudiran d’uns materials que els serviran per apropar-se el
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màxim possible a la seva ciutat i al seu passat. Si es du a terme la proposta del
CdA, entenem que seria millor desenvolupar-la abans del dia 18 de maig, dia
de la Jornada d’enguany.
Per aquesta edició hem elaborat 15 exercicis, ideals per a treballar en petit grup
de dos o tres alumnes. Molts d’ells incentiven l’observació minuciosa del cartell,
el qual il·lustra de forma divertida, però rigorosa, com seria la vida quotidiana
romana, centrada enguany en el fòrum de la Colònia.
La temàtica dels jocs ajuda a apropar els nens i les nenes a la jornada i,
especialment, al coneixement del món clàssic i de la nostra ciutat.
En aquest context, proposem usar el material didàctic tenint en compte:
-

L’orientació que hem de fer als alumnes en l’observació, ajudant-los a ser
pacients i sistemàtics.

-

L’anàlisi i la deducció dels conceptes que hi apareixen, cal incentivar-los
el raonament a fi d’extreure les conclusions pertinents.

-

La comparativa temporal, entre l’ara i l’abans. Caldrà que tinguin clars els
conceptes cronològics (de fa 2000 anys) i, així mateix, puguin adonar-se
dels canvis i les permanències en relació als jocs i les joguines, però
també del vestuari, l’arquitectura, l’oci, la tecnologia, els materials...
aspectes que podem constatar de forma senzilla però visual, a partir del
cartell.

-

Que el disseny és molt obert, de tal manera que s’hi poden incorporar tots
aquells aspectes que el docent consideri més adequats, a fi d’incentivar i
motivar l’alumnat. Un recurs interessant a usar pot ser la recerca de fonts
documentals per Internet, especialment d’imatges que il·lustrin les
troballes arqueològiques. D’aquesta manera, es completen les fonts
secundàries amb les primàries. D’altra banda, cada centre decidirà què
vol fer i com vol fer la proposta realitzada.

-

La inclusió de senzilles activitats lingüístiques, en la recerca d’adjectius, la
lectura comprensiva i la redacció de textos breus.

-

L’enteniment de com era la ciutat de Tàrraco, la identificació dels
principals monuments i el coneixement de la seva importància a l’activitat.
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A continuació, fem una breu síntesi de cadascun dels exercicis plantejats, amb
senzilles indicacions de les tasques que s’han de realitzar i del nivell de
complexitat. D’aquesta manera, podem observar amb una ullada si tota la classe
pot realitzar els exercicis correctament.

1. Quins jocs veig?

Identificació dels jocs de
la imatge.
Compleció d’una graella.

2. Com s’hi juga?

Anàlisi i deducció de la
informació.

3. Què necessito
per jugar?
4. Cada dibuix amb
el seu tex.

Unió del joc amb el seus
materials
Unió d’una imatge amb
el seu text.

5. Com és?

Ús d’adjectius.

6. Quin és el meu

Identificació

joc?

7. On sóc?

i

Anàlisi, compleció, més
complex.

Interrelació, senzill.

Interrelació, senzill.

Llenguatge, complex.
del

joc Observació,

practicat i explicació.
Recerca

Observació, senzill.

llenguatge,

senzill.

identificació Observació,

recompte,

d’elements.

senzill.

8. Què faig?

Identificació d’accions.

Llenguatge, senzill.

9. No sóc romà!

Recerca d’anacronismes.
Lectura

Identificació

de

les

funcions de les activitats
humanes.

més complex.

d’informació.

Localització del Fòrum.
10. El Fòrum

Observació, identificació,

Comprensió, localització,
identificació, complex.
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11. Posa’m al lloc
correcte

12. A buscar!

Lectura

d’informació,

compleció de rètols. Ús
del vocabulari.
Observació de la imatge.
Localització d’objectes.

Lectura, compleció, més
complex.

Observació, senzill.

Interrelació de textos i
13. Qui sóc?

parts d’unes escultures. Interrelació, senzill.
Lectura d’iconografia.

14. Què us vull
explicar?

15. Les diferències

Lectura

d’un

text

i

iconogràfica. Identificació Identificació, senzill.
de personatges.
Observació. Recerca de
diferències.

Observació, senzill.

A fi de resoldre les activitats grupals podem optar per:
-

Cada grup realitza tot el quadern i en acabar-lo es fa una posada en
comú.

-

Cada grup realitza un exercici i en acabar-lo es fa la posada en comú.

-

Dividir la classe en 4 grups i que cadascun faci les següents activitats:
o GRUP 1: 1, 2, 5, 6, 12 i 13
o GRUP 2: 1, 3, 8, 9, 14, i 15
o GRUP 3: 1, 4, 5, 10, 12 i 13
o GRUP 4: 1, 6, 8, 11, 14 i 15

Aquesta proposta n’és un exemple i posteriorment es faria la posada en comú.
També podem decidir-nos per un altra solució, segons el temps que disposem.
El solucionari de cada exercici no només serveix per facilitar la feina dels
docents, sinó que també el podem lliurar als alumnes, d’aquesta manera, cada
grup realitza l’autocorrecció de la feina feta, de manera autònoma.

Cda de la ciutat de Tarragona 28
XIX Juguem com jugaven els nens i les nenes de Tàrraco
Com a alternativa, hem preparat un PPT incomplet. Els alumnes, per tant, poden
elaborar les activitats, tant en paper com en suport informàtic. Aquest darrer
sistema permet un treball motivador i alhora una correcció conjunta de forma
més visual i comprensiva per a la resta de la classe. Alhora s’optimitza l’àrea
d’informàtica i les tècniques que s’hi apliquen.
Com a conclusió, podem tancar la seqüència didàctica amb la pregunta de si els
alumnes:
-

Han practicat alguns dels jocs que hem estat veient i que assenyalin
quines diferències hi hauria entre els antics i els actuals.

-

Veuen diferències entre la vida de les places romanes amb les d’ara.

