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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 7 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 el circ, el qual és representat
didàcticament com a taulell de joc. La seva pràctica facilitarà l’aprenentatge del
funcionament, algunes parts i l’esdevenir de les curses romanes. Els nens i les
nenes hauran de completar unes senzilles frases, que els permetran de
rememorar i observar quantes portes tenia, quantes voltes donaven al circuit,
quants equips hi competien i amb quins colors ho feien, per a participar en el
concurs de la jornada.
D’altra banda, oferim un recull d’activitats per a fer a l’aula que permeten
aprofundir una mica més en aquest edifici i en la seva funcionalitat. L’ideal
seria completar la seqüència didàctica mitjançant la visita al monument.
Aquest material conté la programació, la proposta d’activitats, el solucionari i
les orientacions didàctiques.

2. CONTINGUTS
1. El circ romà de Tàrraco.
2. Funcions.
3. Estructura i parts.
4. Les curses.
5. La pompa.
6. Els equips.
7. Els carros.
8. Els aurigues.
9. Les fonts històriques.
10.La cronologia.
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3. OBJECTIUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mostrar a l’alumnat l’època romana, de manera lúdica i viva.
Conèixer alguns aspectes de la vida quotidiana.
Reconèixer les semblances i les diferències entre el passat i el present.
Entendre la importància de les fonts primàries com a base del
coneixement històric.
Analitzar i extreure conclusions bàsiques.
Relacionar els esports romans amb els actuals, mostrant-ne els canvis i
les pervivències.
Respectar i valorar el patrimoni historicoartístic.
Saber com era un circ.
Practicar sobre la cronologia amb senzills càlculs.

4. MATERIALS NECESSARIS
El cartell (lliurat als alumnes).
La proposta d’activitats (penjades a la nostra pàgina web
http://cdatarragona.net/, TarracoViva’15 ).
Un PPT (http://cdatarragona.net/).
Les activitats on-line (http://cdatarragona.net/).

5. VOCABULARI CLAU
Circ, Fòrum provincial, spina, càvea, arena, pulvinar, carceres, editor, auriga,
esclau, biga, quadriga.

6. SOLUCIONARI

1. QUÈ ERA UN CIRC?
És a dir, si estem al 2015, quants anys han passat des de la seva
construcció? 2015-70= 1945 anys.
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Marca el circ al dibuix anterior.

2. LES PARTS DEL CIRC
Observa el dibuix i posa-hi el nom de les diferents parts.

Pulvinar

Cavea

Porta triumphalis

Comptadors

Spina
Càrceres

Arena

CdA de la ciutat de Tarragona 5
El circ de Tàrraco

3. ON HE D’ANAR?
Escriu en quina zona situaries a cada personatge:
Càvea

Públic

Arena

Cavalls
Pulvinar

Editor

Arena

Músics

Públic

Arena

Esclau

Arena, càrceres

Auriga
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4. LES CURSES
Llegeix atentament el següent text:
Rufus es trobava sota la porta de sortida (carcera), a l’espera que l’editor
Claudius deixés caure el seu mocador blanc des del terrat. Un cop això succeís,
els esclaus aixecarien les barreres i tots els corredors sortirien ràpidament cap
a la pista. Tenia tots els músculs tensos, mentre sentia el neguit i els esbufecs
dels cavalls neguitosos. Percebia que, en els següents minuts, es resoldria el
seu futur. Si era el primer en donar les 7 voltes, el seu cap cobraria una
fortuna immensa, gràcies a les apostes que acabava de fer; sinó era així, la seva
continuïtat a l’equip vermell s’acabaria. Els pocs minuts que duraria la cursa
serien eterns. Els esclaus acabaven de netejar l’arena, extraordinàriament
bruta, degut a l’embolic que s’havia organitzat, des del moment que l’editor
havia fet el gest de deixar entrar un ramat d’ovelles. Els pobres animals havien
començat a córrer sense destí, provocant un munt d’accidents (naufragia), a
tort i a dret, entre els corredors desorientats. Aquesta era l’última moda a
Roma, el públic es feia un tip de riure quan observava les caigudes, les
frenades, els xocs i els derrapatges, provocats pels herbívors. Amb aquest
ambient festiu, els assistents movien les flors, les cintes o els mocadors del
color del seu equip, a l’espera del programa sencer. Sabien que el més
impressionant eren les curses, però ningú feia mala cara a la resta
d’espectacles que s’intercalaven, en el temps mort.

Assenyala
anterior:

aquelles frases que siguin correctes (C), segons el text

F

Els corredors donaven 5 voltes al circuit.

C

L’inici de la cursa l’indicava l’editor que deixava caure un
mocador blanc sobre el terra.

C

El públic portava flors, cintes i mocadors que llençaven a la
pista, del color del seu equip preferit.

C

Es jugaven autèntiques fortunes en les apostes.

F

Els accidents, naufragia, eren molt excepcionals.

C

Es feien també curses de broma amb animals estranys: zebres,
panteres, lleons, tigres, estruços, camells...; a més, a vegades
feien creuar altres bèsties per desorganitzar-ho tot i provocar
encara més accidents.

C

Entre cursa i cursa es duien a terme: balls, obres còmiques,
exhibicions d’animals ensinistrats, lluites...
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5. LA DESFILADA INICIAL
Uneix la processó (la pompa) amb la imatge corresponent.
1. L’editor, la persona que sufragava
els jocs, dalt d’una quadriga.

4

2. Uns músics amb tubes.

3

3. Els esclaus de l’editor amb palmes i
els cartells publicitaris de les gestes de
l’amo i amb altres acompanyants.

5

4. Uns sacerdots amb les imatges
dels déus en un carruatge.

1

5. I els aurigues, els corredors
participants.

2
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6. ELS EQUIPS
Identifica cada equip (factiones):

Vermell

Blau

Blanc

Verd

7. ELS CARROS
Observa la imatge i marca les expressions correctes:
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El conductor anava sobre un carro lleuger/ pesat, d’uns 25 quilos.
Els materials emprats eren la fusta i el vímet/ el plàstic i el ferro.
Tenia 2/4 rodes de fusta.
Les quadrigues eren carruatges estirats per 2/4 cavalls.
L’auriga anava dret/assegut.
Els animals portaven les potes/ el coll embenats com a protecció, per
evitar accidents.

8. ELS AURIGUES
Completa les frases següents amb:
1. Al cap es col·locava un casc, per

protegir-se

dels

cops

de

les

caigudes.
2. El cos el cobria amb una túnica del

color

del

seu

equip,

enfaixat

mitjançant cintes per a protegir-se la
columna.
3. A les cames i els braços portava peces
de cuir, per evitar les rascades i les

ferides.
4. A la mà esquerra sosté un fuet, que
usava per esperonar els cavalls.
5. Amb la dreta, sosté l’embocadura

d’un cavall.
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9. COM HO REPRESENTAVEN ELS ROMANS?
Escriu a sota de cada imatge el peu que li correspongui:

Auriga guanyador amb
palma

Quadriga

Carro

Casc

Biga

Accident
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10. LA COMPETICIÓ
Marca al següent mosaic aquests elements:
Carceres

Treballadors

Piscines

Accident

Ous i dofins com a
marcadors

Obeliscs

Quants corredors hi participen? 10?
I quants cavalls? 40
I quants accidents hi veus? 2
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7. ORIENTACIONS
Podem usar el cartell com a un element motivador i d’anàlisi de diferents
aspectes sobre el món romà, en general, i del circ, 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
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 7 de maig, dia de
la Jornada d’enguany.
A continuació, hem elaborat 10 exercicis en total, per treballar en petit grup
de 2 o 3 alumnes, i el darrer, La competició, per treballar-lo de manera
individual, el qual pot ser emprat com a síntesi conclusiva de la seqüència
didàctica.
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ACTIVITAT
1. Què era un circ?

DESCRIPCIÓ

Explicació de l’edifici i la seva
situació.
Càlcul de l’antiguitat.
Identificació de l’estructura
urbanística de la ciutat.
Localització del circ.
2. Les parts del circ
Lectura de textos.
Observació d’un dibuix.
Interrelació dels dos codis.
3. On he d’anar?
Observació d’imatges.
Interrelació
amb
l’exercici
anterior.
Anàlisi i deducció de la
informació.
4. Les curses
Lectura comprensiva d’un text.
Ús de l’empatia.
Resposta a preguntes, segons
interpretació del document.
5. La desfilada inicial Observació imatges.
Lectura de textos.
Ordenació i interrelació de la
informació
6. Els equips
Identificació equips.
Ús de fonts primàries.
7. Els carros
Observació de la imatge.
Ús de fonts primàries.
Elecció frases correctes.
8. Els aurigues
Observació de la imatge.
Ús de fonts primàries.
Compleció frases correctes.
9. Com
ho Observació de les imatges.
representaven els Ús de fonts primàries.
romans?
Identificació
de
les
il·lustracions.
10. La competició
Observació de la imatge.
Ús de fonts primàries.
Identificació de l’escena

COMPLEXITAT
Observació,
cronologia, senzill

Lectura, mitjà
Deducció,
mitjà

Lectura,
complex
observació, senzill

Identificació,
senzill
Observació,
senzill
Observació,
senzill
Observació, mitjà

Observació, mitjà

A fi de resoldre les activitats grupals podem optar per:
Que cada grup realitzi el quadern complet i en acabar-lo es faci una
posada en comú.
Per dividir la classe en quatre o cinc grups i que cadascun completi els
exercicis:
o el grup 1: 1, 2 i 3.
o el grup 2: 1, 4 i 5.
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o el grup 3: 1, 6 i 7.
o el grup 4: 1, 8 i 9.
o i el grup 5: 1, 2, 5 i 7, per exemple,
i posteriorment es conclouria la posada en comú.
També podem decidir-nos per una altra solució, segons el temps que
disposem.
Hem inclòs el solucionari de cada exercici, per facilitar la feina dels docents.
Així mateix, poden ser lliurats als alumnes, a fi que cada grup realitzi
l’autocorrecció de les activitats elaborades.
Com a alternativa, hem preparat un PPT incomplet. Els alumnes, per tant,
poden fer les activitats tant en paper com en suport informàtic. Aquest darrer
sistema permet la correcció conjunta de forma més visual i comprensiva per a
la resta de la classe, alhora que s’optimitza l’aula d’informàtica i les tècniques
que s’hi apliquen.

