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1. COM S’HI JUGA? Completa el quadre següent, a partir de 

l’observació de la imatge. 

 

NOM DEL JOC 
EN QUÈ 

CONSISTEIX? 
QUÈ 

NECESSITO? 
JO HI HE 
JUGAT? 

RECESSUMFACERE 
(Fet i amagar) 

En amagar-se 
per no ser 
trobat. 

Amagatalls. SÍ      NO 

TRIS 
(Tres en ratlla 

circular) 

Cal situar tres 
pedres del 

mateix color 
fent una ratlla. 

3 pedres d’un 
color, 3 d’un 

altre i un 
bastonet per 

dibuixar a 
terra el taulell: 
una rodona i 

ratlles. 

SÍ      NO 

MOBILE LIGNUM 
(Titelles) 

 

En sostenir un 
ninot amb la 
mà, moure’l i 
fer-lo parlar 

com si tingués 
vida pròpia. 

Titella SÍ      NO 

GRALLIS GRADI  
(xanques) 

 

En aguantar 
l’equilibri i 

desplaçar-se 
caminant-hi a 

sobre. 

xanques SÍ      NO 

PUGNARE 
Batalla 

Lluitar ajudats 
d’una espasa i 

un escut 

Escuts i 
espases. 

 
SÍ      NO 

PILA LUDI 
Pilota romana 

Cal passar-se 
la pilota sense 
que aquesta 
caigui a terra. 

Una pilota SÍ     NO 

 
Rodes 

 
Empènyer 

l’arrosegador 
davant del 

cos. 

 
Bastons amb 
una roda en 
un extrem 

 

 
 

SÍ      NO 
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2. QUÈ NECESSITO PER JUGAR? Uneix cada joc amb els 

materials que empra. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVIS (vaixell) 

IO-IO 

MALUMTRAICERE 

(Passar-se la poma) 

PILARII (Malabars) 

LOCULUSARCHIMENDIU

S 

(Puzle d’Arquímedes) 



CdA de la ciutat de Tarragona 
Juguem com jugaven els nens i les nenes de Tàrraco 

3 

 

KONTOPAIKTES 

(El bastó) 

Cal sostenir el bastó en 

equilibri el màximtemps 

posible. 

3. CADA IMATGE AMB EL SEU TEXT Uneix cada descripció amb el 

joc que correspon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNEARREPERE 

(Enfilar-se per una corda) 

PETAVRUM (La 

balança) 

Mantenir l’equilibri a sobre  

les puntes d’un tauló que té 

un punt de recolzament  a la 

meitat. 

COMETA  

(Estel) 

Fer volar una roba lligada 

d’un fil. 
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4. QUIN ÉS EL MEU JOC? Relaciona amb els números de sota. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Som grans i encara juguem a fer punteria amb les tabes dins d’un cercle!. 

2.-Ens encanta però és difícil no ensopegar!. 

3.-Tot i que hauria de mirar més endavant, em giro sovint per veure com em segueix la 

meva joguina (bafarada de pensar). 

4.-A veure si es cansa i baixa el peu perquè guanya qui aguanta més temps així (bafarada 

de pensar) 

5.-Sort que anem canviant-vos perquè és dur això de fer curses carregant els companys 

a les espatlles. (bafarada de pensar) 

4 
Saltar a peu coix 

(Salireclaudopede) 
 

5 
Muntar a 

cavall 
(Ephedrismus) 

2 
Curses de sacs 

(Saccorumcursus) 

1 
Joc del cèrcol 
(Ludus orbis) 

3 
Arrossegador 
(Plostellum) 

2 
5 

4 
1 

3 
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5. EL COMERÇ. D’aquest mercat, encercla i escriu el nombre de 

parades de cada una les mercaderies que s’hi s’ofereixen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 herbes i espècies 4 menjar 

2 mobiliari 1 roba 

1 cistelleria 2 ceràmica 
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6. QUÈ FAN? Escriu quines accions fan aquests personatges. 

 

A.  
 
 

1.-Es dirirgeixen al lloc de 
culte dels déus (4). 
 

 

B.  
 
 

2.- Demana caritat (1). 

 

C.  
 
 

3.-Són dins el recinte de 
les termes, per això duen 

poca roba (2). 
 

D.  
 

4.-Treballen al fòrum. 

Vesteixen túnica llarga i 

toga (3). 
 

 

1.-Es dirirgeixen al lloc de 
culte dels déus  

3.-Són dins el recinte de les 
termes, per això duen poca 

roba. 

2.- Demana caritat 4.-Treballen al fòrum. 

Vesteixen túnica llarga i toga. 
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7. ELS CINC SENTITS. 

Imagina per una estona que la il·lustració del cartell pren vida i tu hi 

formes part. Mira amb deteniment el dibuix i tanca els ulls si et convé, 

per posar-te més en situació. 

 Quines olors pots flairar en aquest 
ambient? 

 
Espècies, menjar, el fum del forn de 

les termes... 

 Quins sorolls se senten? 

 
Els músics, la baralla de les lliteres, la 

font,els crits de la canalla, la gent 
parlant,...  

 Hi ha alguna diferència en el tacte de 
l’època del dibuix a l’actual? Trobes a 

faltar algun material que ara fem 
servir força? 

 

Les robes eren més rudes. 
El plàstic no existia. 

 Quants infants de la teva aula porten 
ulleres? I de la teva família? Com s’ho 

devien fer les persones que no hi 
veien prou, a l’època romana? 

Estaven molt limitats. No hi ha ben 
documentats monòculs o les ulleres, 

tot i que operaven cataractes. 

 Creus que els aliments que pots 

comprar al mercat són molt diferents 
dels que hi podries trobar actualment? 

Has observat si hi ha gaires embolcalls 
com bosses o paper de regal? 

 
No es coneixien la patata, el moresc, 

el cacau i el tomàquet. 
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8. EL FÒRUM.A la part esquerra del cartell es veu part d’un edifici i 

un recinte que emmarca un temple. Saps reconèixer aquest espai en 

el dibuix de la Tàrraco del segle III? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciutat de Tàrraco, en ser capital de la Tarraconensis, comptava amb 

dos fòrums: el Fòrum Provincial, situat a la part alta de la ciutat, i el Fòrum 

Local o de la Colònia, dins de la zona residencial, d’unes dimensions més 

reduïdes però també format per diversos edificis i espais...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. 

Actualment, en podem apreciar les restes que, preservades, queden entre 

els carrers Lleida i el Carrer Soler. 

En aquest dibuix de com devia ser la ciutat al segle III, marca els 

espais principals: la plaça, el temple, el mercadet (al carrer) i la 

basílica (ajuntament, jutjats, sala de reunions...) 

Plaça 

Temple 

   Basílica 

Mercat al carrer 
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Ara marca al cartell, amb una rotllana de color, diversos tipus 

d’activitats que  desenvolupaven al fòrum i als seus voltants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERMELL 

BLAU 

VERD 

3 ACTIVITATSECONÒMIQUES 

(diverses parades) 

3 CULTURALS (pintura, dansa, música) 

3 ACTIVITATS DE LLEURE ADULTES  

(passeig a peu, en llitera, joc de 

punteria i termes) 

TARONJA 1 ACTIVITAT RELIGIOSA 

(assistència al temple) 
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9. EL TEATRE 

A la dreta del cartell veiem un edifici que té forma de semi-cercle. És el teatre 

romà de Tàrraco. Es va construir en època de l’emperador August. 

Tenim la sort que avui en dia encara en queden algunes restes: els primers pisos 

de la grada, l’orquestra i part dels fonaments del mur que tancava l’escenari. 

Pots anar-lo a visitar. L’entrada no és permesa però des de l’exterior podràs fer-

te una idea de com era i de quines eren les seves dimensions. És al carrer de 

Sant Magí. 

Al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (Plaça del Rei) es poden 

contemplar columnes i estàtues del fons d’escena. 

Actualment  està essent objecte d’una intervenció arqueològica i amb una 

estructura metàlica es vol reproduir l’alçada i les dimensions de les grades. 

 

Què en saps, del teatre romà? Digues si aquestes afirmacions són CERTES 

o FALSES. 

 

1.- Els actors feien servir màscares perquè tenien molta vergonya. F 

2.- Els espectadors es situaven a les grades tot depenent de la seva 

categoria.C 

3.-.Les històries que s’hi explicaven eren tragèdies i comèdies, hereves de 

les que van crear els grecs.C 

4.- Les màscares permetien projectar la veu dels actors (feien de caixa de 

ressonància) i alhora, com que eren més grans que les cares dels actors) 

facilitaven que els espectadors de més lluny poguessin veure bé 

l’expressió que volia transmetre l’actor. C 

5.- A les comèdies s’explicaven històries de personatges, sovint  il·lustres, 

que acaben amb la destrucció social o física del protagonista.F. 

6.- Amb les tragèdies es volia fer riure els espectadors a través de 

personatges quotidians (femenins o masculins) dels quals s’exageren i 

ridiculitzen els defectes i els vicis. Les històries són divertides i el final 

d’aquestes és sempre feliç. F. 

7.- El vellum era una gran roba que cobria alguns edificis públics (teatres i 

amfiteatres). Es plegava i desplegava segons les necessitats. Protegia el 

públic que es trobava assegut a la graderia ( càvea) V. 
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10. LES TERMES (thermae). Completa els mots que faltin. 

 

 

 

 

 

A Tarragona els arqueòlegs han localitzat unes catorze termes. 

Unes de les més importants trobades a Tarragona són les del carrer 

Sant Miquel, a sota mateix del Fôrum de la Colònia i el mercat al 

carrer. Són les que apareixen a la part inferior dreta del dibuix. Pots 

veure el fum  del foc del forn... 

Sabies que...?  Completa els espais. 

Les termes eren molt usades per tota la població romana. No només 

els rics hi anaven. L’ entrada tenia un preu molt assequible i tant les 

persones adinerades com les que tenien menys recursos volien estar 

nets i tenir cura del seu cos. A més, era un lloc de trobada i relació 

social. Normalment, al matí hi anaven les dones i a la tarda els 

homes. 

Hi havia habitualment 3 zones segons la temperatura de l’aigua: 

Frigidari (aigua freda) , tepidari (aigua tèbia) i caldari (aigua calenta). 

Si no estaven fetes en llocs en què l’aigua ja sortia calenta, feien 

servir uns grans forns (hipocaust) i un entramat d’enginyeria portava 

l’aigua calenta i el vapor a les sales. 

A les termes més grans hi havia una zona per deixar-hi les 

pertinences (apodyterium), per fer esport (palestra) i la natatio 

(piscina a l’exterior per practicar natació) 

 

 

 

 

calenta - rics – arqueòlegs - tèbia – cos - de la Colònia 

homes - del foc – entrada - freda - calenta - aigua - termes 
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11. LES 10 DIFERÈNCIES. Tu que ets observador/a, troba-les en 

aquests dibuixos. Encercle-les. 

 


