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JUSTIFICACIÓ  
Arrel de l’obertura del jaciment de la Necròpolis paleocristiana, hem 

elaborat un nou material didàctic dirigit als alumnes de secundària. 

L’interès del conjunt arqueològic és indubtable, per la troballa de les més 

de 2.000 tombes, que han configurat l’àrea funerària tardo romana a cel 

obert més important de l’Occident romà.  

Aquest fet, sens dubte, converteix la visita en un dels punts forts de la 

Tarragona antiga, especialment si volem aprofundir en el món funerari i 

paleocristià. Aquests dos ítems configuren l’estructura de l’activitat.  

Entenem que els alumnes faran un doble recorregut:  



Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona 
2 El món de la mort. La necròpolis  Secundària  

  

1. Treball inicial al petit museu. Hem de tenir en compte que la 

sala no permet aforament de més de 30 persones 

simultàniament i que, si som més, haurem d’accedir-hi en 

diversos torns. El vestíbul no compta amb cap mena de 

mobiliari. Si volem fer una presentació prèvia, els asseurem a 

terra, per treballar amb més comoditat. Alhora, podem aprofitar 

el material fotogràfic, distribuït per les parets per il·lustrar 

elements de treball i apuntar la trobada i el descobriment arrel 

de la construcció de la Tabacalera als anys 20.  
2. Itinerari pel jaciment, a la descoberta dels materials a l’aire 

lliure, com a mostra del conjunt arqueològic.  

  

CONTINGUTS  
1. Sistemes d’enterrament romans.  

2. Les necròpolis.  

3. Les ofrenes.  

4. Les ares.  

5. Els sarcòfags.  

6. Les laudes sepulcrals.  

7. Els símbols cristians.  

8. Les restes arqueològiques.  

  

PROCEDIMENTS  
• Lectura i interpretació d’imatges i textos.  

• Identificació dels materials i dels tipus d’enterrament.  

• Realització de semblances i diferències.  

• Interrelació de la informació.  

• Compleció de la informació.  

• Relació entre el tot i les parts.  

• Observació dels conceptes de simetria, composició, seriació...  

• Lectura iconogràfica.  

• Identificació dels motius decoratius.  

• Tria d’opcions.  

• Observació directa i indirecta.  

• Anàlisi i deducció de la informació.  

• Extracció de conclusions.  

• Ús del vocabulari específic.  
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• Ús de les fonts primàries i secundàries.  

  

ACTITUDS  
1. Actitud correcta durant tot el desenvolupament de l’activitat.  

2. Respecte cap al patrimoni historicoartístic.  

3. Manteniment de l’atenció i de l’interès durant l’activitat.  

4. Participació responsable en el treball en equip.  

OBJECTIUS  
1. Comprendre què era i com era una necròpolis.  

2. Valorar el conjunt paleocristià de Tàrraco.  

3. Seleccionar il·lustracions.  

4. Entendre els diferents tipus d’enterraments.  

5. Observar i analitzar les peces a l’abast al museu.  

6. Completar i fer amb cura les activitats proposades al quadern.  

7. Respectar l’indret i les restes.  

8. Comprendre en què consistien les ofrenes i les àrees 

funeràries.  

9. Estudiar els diferents sarcòfags del museu.  

10. Observar i analitzar les laudes sepulcrals.  

11. Identificar alguns dels símbols cristians emprats en els 

enterraments.  

12. Aprendre a observar i interpretar la informació.  

  

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES  
És convenient haver realitzat els treballs previs apuntats des dels CdA, 

segons els nivells, abans de realitzar la sortida, per tal de donar-li sentit 

i contextualitzar les troballes.  

Iniciarem l’activitat repassant la pàgina 2, que recull les tipologies 

d’enterraments que podem localitzar a la necròpolis, amb una breu 

explicació de cada element i amb una il·lustració de les maquetes que 

tenim sobre el tema al CdA. Com a segona part, s’introdueixen els 

testimonis, com elements externs. En farem una ràpida explicació i, cada 

cop que localitzem un nou tipus, el marcarem en aquest full.   
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A la pàgina 3, tenim una petita informació sobre la necròpolis, la 

cronologia, número de tombes, anys del descobriment..., per a situarnos 

en la importància de l’indret i en esquematitzar què veurem. A la pàgina 

4, oferim un recull d’alguns dels materials usats en l’època que també 

hauran de marcar a mesura que els anem trobant.  

A continuació, treballarem sobre el conjunt de peces exposades al museu. 

Els alumnes porten a terme alguns exercicis d’observació i anàlisi de les 

peces. Com que l’espai és també molt reduït, a fi d’evitar aglomeracions 

sobre els mateixos objectes, apuntem la conveniència de distribuir la 

classe en 5 grups que treballaran de forma simultània i rotatòria els 

següents apartats:  

1. Grup 1: Les ofrenes funeràries (pàgines 5-6), en què es 

referiran a la nina d’ivori, establint semblances i diferències amb 

l’actualitat, i a d’altres objectes apareguts.  

2. Grup 2: Les ares funeràries (pàgines 7-8), dedicada a 

l’observació de la forma i la inscripció d’una d’elles.  

3. Grup 3: Els sarcòfags (pàgines 9-12), estudiats decorativament i 

iconogràficament, en alguns dels seus elements.  

4. Grup 4: Les laudes sepulcrals (pàgines 13-15), serveixen per 

fixar-se en la representació i en l’ús dels materials i el cromatisme.  

5. Grup 5: Els símbols cristians (pàgines 16), en la recerca dels 

símbols que apareixen a les peces.  

És convenient explicar les pautes de treball establertes i el temps 

disponible, ja que la rotació dels  equips es produeix en el mateix moment 

i així funciona millor. Malgrat que el treball està molt pautat, el 

professorat acompanyant, l’ha de supervisar, orientar els alumnes, 

formular preguntes, per tal d’obrir-los a noves perspectives i mostrar 

interès pel seu treball, fer-los redescobrir les peces exposades, 

potenciant-ne el seu valor intrínsec i artístic.  

Al darrer apartat, les restes arqueològiques,  els alumnes faran el 

recorregut  i aniran identificant les tombes, segons l’esquema inicial. Així 

mateix, hauran d’observar la forma dels sarcòfags i les cobertes.  

  

SOLUCIONARI     
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INHUMACIÓ  
  

Enterrament del cadàver.  

FOSSA  

En un forat a terra.  

  

LLOSES  

Peces de pedra per a 

protegir el mort.  

  

ÀMFORA  

Recipient per col·locar 

els infants. 

  

MURETS  

Espais separats per 

parets.  

  

TEULES  

Protecció usant 

material de 

construcció.  

  

TAÜT  

Caixa de fusta.  

  

SARCÒFAG  

Caixa de pedra.  
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TESTIMONIS  
  

Elements situats sobre l’enterrament, per indicar-ne 

el propietari.   

ESTELA  

  

PLACA  

  

   

MOSAIC  

  

CUPA  

  

 

CIPUS  

  

   

LA NECRÒPOLIS PALEOCRISTIANA  
  

Vora el riu Francolí, fora muralla, es va generar una important àrea de 

necròpolis. El seu origen es troba a les vies que sortien de la ciutat, a la 

vora de les quals s’anaven construint les tombes. La gran proliferació 

d’enterraments cristians té a veure amb la voluntat de posseir el sepulcre 

a prop d’un màrtir o un sant. Així, si un ciutadà de Tàrraco s’enterrava a 

la vora de Sant  Fructuós (cremat viu a l’amfiteatre de Tàrraco el 259), 

aspirava a que aquest intercedís favorablement en la seva salvació.  
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És un jaciment considerat d'importància cabdal per als estudis sobre el 

procés de cristianització de la Tarraconensis romana, on s'hi han trobat 

restes arqueològiques que comprenen un període de temps llarg, des del 

segle III dC fins al segle V dC. L'àrea del cementiri compta amb 2.051 

tombes i configura l'àrea funerària tardo romana a cel obert més 

important de l'Occident romà.   

Del 1926 al 1933, arrel de la construcció de la Fàbrica de Tabacs, van 

començar a aparèixer les ruïnes de l’antiga necròpolis.  

En la visita veurem:  

  

Part de les millors peces trobades a la necròpolis, que ens 

expliquen de quina manera preparaven la seva mort els 

personatges més influents de Tàrraco, tot i trobar-se en  

 uns segles de clara decadència econòmica.  

  

Enterraments pertanyents als primers cristians de la 

comunitat tarragonina, barrejats amb aquells morts que 

encara seguien practicant els vells cultes romans.  

  

  

Imatges il·lustratives i textos del procés de l’excavació, 

dibuixos, plànols, dels rituals i de la tipologia d’enterrament.  

  

  

  

    

ELS MATERIALS  
  

Al llarg del recorregut anirem trobant-nos tombes i objectes++ realitzats en 

diferents tipus de materials.   

 A mesura que els vagis identificant, assenyala’ls:  

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Tarraconensis
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tarraconensis
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tarraconensis
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tarraconensis
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LES OFRENES FUNERÀRIES  
  

Degut a la prohibició feta per llei d’enterrar els morts amb objectes de 

valor, les ofrenes dipositades amb els cadàvers són molt poques, només 

en 12 tombes.  

Una peça que cal significar és la nina d'ivori, del segle IV dC, que va 

aparèixer dins d'un sarcòfag amb les despulles d'una nena d'uns cinc 

anys. Mesura 23 cm.  

       

Pedra       Marbre             Vidre   

    

  Fusta           Ceràmica   

        

Mosaics               Metalls 
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 Observa bé la nina i digues quines parts del cos té articulades.  

Braços (espatlles i colzes) i cames (malucs i genolls).  

 Descriu com és el pentinat.  

Amb ratlla al mig, ondulat i recollit a la part superior del cap.  

 Marca amb quins d’aquests materials es feien les nines romanes:  

Ceràmica, ós, fusta, ivori, roba, ferro, plom, cera  

 Pensa en les nines actuals i explica quines semblances i quines 

diferències hi trobes, tant pel que fa a la seva forma com per a l’ús que 

se li dóna ara i se li devia donar abans:  

 Semblances   Diferències   

Nines de mida reduïda.  

Amb aixovar i vestidets.  

Preparació per a les tasques 

femenines.  

Joguina de nenes.  

  

  

  

Els materials.  

  

 Marca les ofrenes que es troben a la vitrina. Després, col·loca el 

número que els correspongui, segons la seva explicació:  
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1  COLLARET: Joia de diferents materials destinada a adornar els 

colls femenins.  

2  LLÀNTIA: recipient usat en la il·luminació d’interiors, 

mitjançant la combustió d’una metxa dins l’oli.  

3  UNGÜENTARI: contenidor d’ungüents (cremes, pomades o 

perfums).  

4  NINA: joguina per a les nenes, destinada  a simular les tasques 

femenines i entrenar-les per a la maternitat.  

5  COPA: recipient contenidor de líquids per a beure.  

6  BIBERÓ: peça de ceràmica per a alimentar els nadons amb 

llet.  

  

LES ARES FUNERÀRIES  
Una ara és una pedra sagrada, que serveix per a oficiar un culte religiós. 

S’usa per a dipositar elements de culte, realitzar els ritus i potenciar la 

          

      

1   

5   

2   

6   
3   

4   

http://ca.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3
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proximitat amb la divinitat. Les funeràries són un monument situat sobre 

el finat, per recordar-lo, amb forma d’altar i amb  una inscripció referent 

al personatge al qual va ser dedicada.  

 Observa l’ara i uneix cada nom amb la part de l’ara corresponent:  

  

 

  

  

 Com es deia el difunt/a?  

Fàbia  

  

Inscripció   

Indret on es  

dispositava  

l’urna amb  

les cendres   

Part còncava  

superior,  

amb forma  

de platet   

Decoració de  

volutes   

Motllures    

Base   
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Traducció: Als Deus Manes. Pòrcia Flamínia a la seva mare piatosa Fàbia. 

Protis li va fer.  

    

  Completa la inscripció amb les lletres que hi faltin:   

M 

  

A 

  

A 

  

R 

  

D 

  

R 

  

L 

  

N 

  

M 

  

R 

  

I 

  

S 

  

M 
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ELS  SARCÒFAGS  

 

Pedagog o del mestre (270-280 dC):  

Escena de lectura, amb un filòsof o un poeta assegut en una cadira 

plegable. El podem identificar per la seva frondosa barba 

arrissada, amb una llarga cabellera i un plomall al front. Vesteix 

una llarga túnica i  un pallium, una peça de llana, d’abric, usada 

pels filòsofs grecs i els pedagogs. Està llegint un volum a dos 

joves, davant d’un bust  

    

  

Busca aquesta  imatge en tre   els sarc òfags  

esculturats  de la sala.    

  Quan la trobis, assenyala en  

l’esquema representatiu del sarcòfag, en  

quina part es troba.   

  

   Anota esquemàticament què   hi  

apareix en cadascuna de les altres parts  

de la composició   les bandes ondulants es  ( 

diuen estrígils) .   

  

  
  

Dona  
( ) morta   

  

  

  

  
  

  
Estrígils    

  
  

Escena del  
pedagog   

  
  

  
Estrígils    

  
  

Home  
( mort )   

  Descriu l’escena, sabent que el sarcòfag es coneix com el del  
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Busca el sarcòfag 

dels Lleons  

(d’un taller italià, 

240-250 que 

conté aquest  

 Quan la trobis, en 

l’esquema  

representatiu del 

sarcòfag, en quina 

part es troba.  

  De quin material 

creus que està fet?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

    

 Completa la següent descripció:  

 La figura del centre del sarcòfag representa a... la difunta  

  

 Porta els cabells... recollits, ondulats i pentinats amb una 

ratlla al mig.  

  

 La cara mostra... les arrugues i la flacidesa pròpies de 

l’edat de la morta.  

  

 Vesteix... una túnica i una palla recollida sobre la mà 

dreta, amb l’espatlla esquerra coberta.  

dC) ,   

element:    

assenyala  



Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona 
15 El món de la mort. La necròpolis  Secundària  

  

 Uneix cada explicació amb la part del sarcòfag que li 

correspongui:   

 
Tots dos sarcòfags mostren una composició simètrica. Explicaho i dóna’n 

exemples.  

Escena central figurada, entre espais amb estrígils i altres dues 

escenes figurades als extrems.  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

LLeó caçant   
Sarcòfag ovalat   

Estrígils (motllura  

ondulant)   

Retrat de la  

difunta   

Cèrvol?   

Cara frontal   

Espai de la  

coberta   

Espai per a  

col·locar el cos   
Cortinatge   
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 Identifica cadascuna d’aquestes imatges i classifica-les al 

sarcòfag que li correspongui:  

1  Sarcòfag de les orants (400-450 dC).  

2  Sarcòfag de Leocadi (400-450 dC).  

3  Sarcòfag dels apòstols (400-450 dC).  

  

 

• Materials: marbre, pedra.  

• Composició: simètrica, element central, estrígils i elements 

externs.  

• Temàtica: religiosa i funerària.  

• Decoració:  figurativa i geomètrica.  

 Esquematitza un d’aquests sarcòfags: Leocadi    

            

          

  Anota els trets comuns  dels sarcòfags que has vist:   

2   

2   

3   

1   

1   

3   
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LES  LAUDES SEPULCRALS  
Una lauda sepulcral és una peça que tapa un enterrament, en aquests 

casos coberts amb mosaics, la qual cosa mostra l’alt valor de l’obra.  

 Observa aquesta foto antiga que ens mostra el moment de la 

descoberta de la necròpolis. Encercla-hi la lauda.  

 

Aquesta lauda porta una inscripció que ens dóna el nom del personatge 

enterrat. La desaparició de part del text ens impedeix saber amb certesa 

la seva professió, potser un eclesiàstic cristià?, però, això sí amb gran 

poder adquisitiu i influència social. El seu pentinat ens permet situar-lo a 

finals del s. IV o inicis del s. VdC.   

 Anota el nom del difunt, que alhora és com s’anomena el mosaic: 

Optimus.  

 Descriu la seva vestimenta: Túnica blanca de màniga llarga, 

amb franges blaves verticals i al baix de les mànigues. Toga 

blanca creuada sobre l’espatlla esquerra.  
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  Copia aquestes lletres de la  

  

  Què volen dir els dos dits 

junts de la mà dreta?  

Saluda,  beneeix, assenyala  

  Què sosté a la mà esquerra?  

Un bastó, un volum, un ungüentari  

  Amb quins motius decoratius  

s’emmarca   e l difunt?   

   Trena de dos fils externa, en  

ocre i taronja.   

   Ratlla negra.   

   Fulletes blanques afrontades  

i simètriques.   

   Fons blau amb flors  

vermelloses, amb tiges i fulles.   

inscripció:   

M:       T :        A:   
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  Quants colors s’usen en el mosaic?  

Blanc, gris, ocre, beix, verd, blau, taronja, marró i negre.  

  

  

  

  

El mosaic d’Ampelius és una altra lauda que mostra una rica decoració:  

  

  Assenyala quins d’aquests elements decoratius sí apareixen al 

mosaic:  

Inscripció, cràtera amb flors, fons blau llis, fons blau amb 

elements vegetals, fons vermell, sanefa dentada, perles, sanefa 

de fulles, capolls de roses, bou, ovella, quadrat blau,  oval vermell, 

roses  

 Observa que les tessel·les (cadascuna de les peces que 

configuren el mosaic) poden ser de pedra o de pasta vítrea. Quins colors 

son de:  

• Pedra: ocre, blanc, negre, gris.  

  

• Pasta de vidre: blau, vermell, groc, taronja  
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 Transcriu les lletres    

AMPELI IN PACE  

ELS  SÍMBOLS CRISTIANS  
La nova religió, durant llarg temps clandestina, va adoptar uns símbols 

que servien per a identificar-se entre ells i que alhora ensenyaven les 

seves creences als seguidors.  
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LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES  

 Observa la magnitud de les restes que s’han localitzat a l’indret. 

Assenyala sobre la foto aèria on es troba el museu (M) i la part visitable.   
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àmfora, sarcòfag, murets, fossa, lloses i fusta.  

 Què signifiquen aquests dibuixos? Representen les àmfores 

d’enterraments de nens.  

 Quin tipus d’enterrament és el que predomina? El d’àmfores.  

  

  Assenyala a la pàgina següent els enterraments de: teula,  
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E stela       cipus      cupa       

  

        

lauda     placa   

  

      

  

  Quins d’aquests testimonis  has vist ? Marca’ls i posa - li el nom.   

  

Àmfora   
De lloses   

Sarcòfag    

De teula   
De teula   
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A L’EXTERIOR          A L’INTERIOR DEL MUSEU  

  

 

  Observa els sarcòfags del jardí i m arca quine s d’aquestes  

formes poden  tenir:     

      

  Ara  marca quines d’aquestes tapes hi identifiques:     

  

  

  Fes un esq uema bàsic de la decoració de 2  sarcòfags:   

  

  

  Observa la reconstrucció de la zona al segle V   i marca per on  

ens hem mogut:   
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