1
LUTUS: ANIMALIS /
FANG: BESTIARI



















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
Fil de pescar
Paquets de fang
6 rodets pel fang
Escuradents
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
models romans per imitar plastificats
rotlles de paper de cuina
ampolla aigua
tovalloletes humides
1 paquet de ganivets de plàstic
1 paquet de culleres de plàstic
plàstics protectors de les taules
gomets
full explicatiu

1. LUTUS: ANIMALIS/
FANG: BESTIARI
Objectiu:
Realitzar objectes o figures de fang que reprodueixin elements
reals.

Què necessitem?
Fang.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
5 o més.

Com s’hi juga:
És un joc d’habilitat i imaginació. El fang és un material molt
modelable que permet crear aquelles figures que han imaginat
els nois i les noies. Per aconseguir-ho només necessiten algun
estri bàsic, com una cullera i les mans.
Poden elaborar figures d’animals seguint els models romans
lliurats.

2, 3, 4, 5, 6
LVTVM: AMULETI,
CREPITACULA,
TINTINNABULA, PUPA,
LITTERA /
FANG: AMULETS, SONALLS,
CAMPANETES, NINES,
LLETRES

















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
paquets de fang
culleretes i ganivets plàstic
rodets pel fang
escuradents
fil de pescar
làmines plastificades per reproduir peces
de ceràmica
paper de cuina i tovalloletes humides
ampolla d’aigua
plàstics protectors de les taules
gomets
full explicatiu

2, 3, 4. 5. 6. AMVLETA
FACERE / FER AMULETS
Objectiu:
Fer-nos amulets protectors.

Què necessitem?
Fang, tisores, cordill i eines per modelar.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
6 o 8 nois i noies.

Com s’hi juga?
Farem amulets amb fang que després ens podem penjar al
coll, per tal que ens

protegeixin o ens allunyin els mals

esperits, les malalties, les desgràcies i en general totes les
influències malèfiques, o bé propiciïn algun aspecte positiu, tal
i com

creien els antics romans. Aquests amulets poden ser

molt variats com, per exemple,

la lluna, que servia per

allunyar el mal d’ull i protegia els creixement dels infants. Si
fem una espasa petita hi posarem el nom del pare i si fem una
destral, el de la

mare. També podem realitzar dues mans

unides o unes campanetes.

2. 3. 4. 5. 6. CREPITACVLA
FACERE / FER SONALLS
Objectiu:
Fer sonalls a la manera romana.
Què necessitem?
Fang, llavors o pedretes i estris per modelar.
On juguem?
En qualsevol lloc, preferentment a cobert.
Quants hi poden jugar?
8 alumnes.
Com s’hi juga?
Els romans feien sonalls d’argila amb formes esfèriques o
d’animals (per exemple de porquet o d’ànec) per als nens
petits. Servien per divertir-los i també per allunyar-los

els

mals esperits. Modelarem els sonalls, procurant fer-los buits i
bombats, ja que

al seu interior hi haurem de posar unes

llavors o pedretes, per tal que sonin en moure’ls. Haurem
d’anar en compte que no tinguin forats per on es puguin colar.
Un cop secs els podrem pintar.

2. 3. 4. 5. 6. TINTINNABVLA
FACERE/ FER CAMPANETES
Objectiu:
Fer campanetes a la manera romana.

Què necessitem?
Fang i estris per modelar.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
8 alumnes.

Com s’hi juga?
Els romans feien campanetes d’argila o de bronze per als nens
petits, ja que servien per distreure’ls amb el seu soroll o bé
els portaven penjats del coll com un amulet. Es
campanetes

de

diverses

mides

i

formes,

poden fer

aplanades

o

allargades i amb els badalls de diferent gruix. Amb l’ajut dels
companys/es es poden tocar harmònicament

totes alhora.

També decorarem la part exterior, amb incisions o pintures.

2. 3. 4. 5. 6. PVPAS

FACERE
FER NINES
Objectiu:
Fer nines de fang a la manera romana.

Què necessitem?
Fang, cordill o filferro, estris per modelar i

alguns models

plastificats.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
8 alumnes.

Com s’hi juga?
Seguint els models romans, farem nines de fang. Podem construirles articulades, amb els braços i les cames unides al cos per mitjà
d’un cordill o d’un filferro, o pel contrari, estàtiques amb els braços
i les cames enganxades al cos. Poden representar diferents figures
i personatges, de mides variades.

2. 3. 4. 5. 6. LITTERAS
FACERE /
FER LLETRES
Objectiu:
Modelar lletres a la manera romana.

Què necessitem?
Fang i estris per modelar.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
8 alumnes.

Com s’hi juga?
Els romans usaven joguines i llaminadures (galetes i pastissos) amb
forma de lletres, per tal que els nens i les nenes podessin aprendre
més fàcilment a llegir i a escriure. Així, faràs diferents lletres
majúscules amb fang, per exemple, podries modelar

totes les

lletres del teu nom o totes les de l’abecedari romà. Els romans es
van plantejar el repte que tots els nens i les nenes aprenguessin a
llegir

i a escriure. Per aquest motiu, es valien de diferents

estratègies com per exemple

portar a l’escola lletres de pa i de

pastissos que els ajudava en l’aprenentatge de les dues disciplines.
Tanmateix, representaven les lletres majúscules, que eren les que
usaven els romans, en fang.

9
TACTERE ET DEVENIRE /
TOCAR I PARAR








(en una

3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
1 bastó
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
gomets
full explicatiu
carpeta)

9. TACTERE ET DEVENIRE /
TOCAR I PARAR
Objectiu:
No arribar l’últim ni ser descobert en moviment.

Què necessitem?
Una paret o un arbre.

On juguem?
En un indret obert.

Quants hi poden jugar?
Un màxim de 20 nens i nenes.

Com s’hi juga:
Amb un pal, es marca al terra, a una distància d’uns 7 metres
de la paret o de l’arbre que s’empra per a jugar, una ratlla
horitzontal,

darrera

de

la

qual

es

col·locaran

tots

els

jugadors/es formant una fila (un al costat de l’altre). Un dels
participants “para” i es posa contra la paret o a l’arbre,
d’esquena a la resta dels companys/es, mentre aquests se
situen.
Els jugadors/es parteixen de la ratlla i se li han d’anar
apropant saltant, mentre canten: Serà rei el que ho faci bé i el
que no ho faci, no ho serà. El que “para” contesta: La pesta
prendrà al darrer en arribar. Un cop dit això, es girarà
bruscament per buscar al que es mou, el qual, una vegada li
digui el nom, haurà de retornar al punt de partida. El darrer
jugador/a en arribar perd i substitueix al que pararà en el
proper joc.

10
MORMOLYCION /
DONAR ENSURTS
















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
7 caretes
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
24 caretes fotocopiades de cada model
9 capses de llapis de colors
5 maquinetes de fer punxa
3 gomes d’esborrar
10 tisores
cordills o gomes
models de les caretes pintades
gomets
full explicatiu

10. MORMOLYCION /
DONAR ENSURTS
Objectiu:
Espantar els companys i companyes.

Què necessitem?
Unes màscares.

On juguem?
En un indret on poder sorprendre als companys/es.

Quants hi poden jugar?
Fins a 15.

Com s’hi juga:
Un o varis nois i noies es col·loquen al rostre unes màscares,
semblants a les emprades en el teatre romà, i s’amaguen
darrera d’una porta o en qualsevol altre indret dissimulat.
Quan la resta de companys/es estan distrets, apareixen sense
avís espantant-los i provocant els crits, les corredisses i les
rialles dels nois i de les noies que han estat sorpresos. El grup
proveït amb les màscares

pot canviar d’indret i cercar nous

amics a qui provocar l’ensurt.
Els nens i les nenes també poden fer-se la seva màscara que
pintaran, retallaran i muntaran.

11
FVNEM TRAERE /
ESTIRAR LA CORDA











.

3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
guants o benes
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
2 cordes gruixudes
1 bastó
gomets
full explicatiu

11. FVNEM TRAERE /
ESTIRAR LA CORDA
Objectiu:
Comprovar quin equip té més força.

Què necessitem?
Una corda bastant llarga i forta.

On juguem?
En un lloc obert.

Quants hi poden jugar?
10 o més.

Com s’hi juga:
Es formen dos equips més o menys equilibrats, es marca una ratlla
al terra com a límit que no es pot traspassar. Els jugadors/es,
col·locats a ambdós extrems de la corda, l’agafen molt fort i
l’estiren cap al seu costat. Guanya l’equip que fa traspassar la ratlla
marcada al terra, a l’altre equip.

12
MVSCA AENEA /
LA MOSCA DE BRONZE









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
1 bena
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
gomets
full explicatiu

(en una carpeta)

12. MVSCA AENEA /
LA MOSCA DE BRONZE
Objectiu:
Intentar agafar els altres nens amb els ulls tapats guiant-se
pel brunzit de mosca, que fan els companys.

Què necessitem?
Una bena.

On juguem?
En un espai obert.

Quants hi poden jugar?
Uns quinze jugadors. (15)

Com s’hi juga:
Quan al jugador/a que para se li tapen els ulls, crida: Jo
caçaré la mosca de bronze, mentre els seus companys
responen La caçaràs, però no l’atraparàs. Els jugadors/es se
separen i imiten el brunzit d’una mosca. El nen o la nena que
té els ulls tapats ha d’intentar agafar-ne un, tot guiant-se pel
brunzit que fan i quan ho hagi aconseguit, l’agafat para.

13
ORBIS O TROCHVS /
CÈRCOL










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
6 pals
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
6 cèrcols (2 de fusta i 4 de ferro)
gomets
full explicatiu

13. ORBIS O TROCHVS /
CÈRCOL
Objectiu:
Aprendre a dirigir el cèrcol amb habilitat.

Què necessitem?
Un cèrcol, metàl·lic o de fusta, d’uns 50 centímetres de
diàmetre i un pal, d’uns 60 centímetres, acabat amb un ganxo
on entri el cèrcol, per a cada participant.

On jugarem?
En un espai, de superfície plana, a l’aire lliure i no massa gran.

Quants hi poden jugar?
Un per cèrcol.

Com s’hi juga?
Cal fer rodar el cèrcol amb l’ajut del pal. És aconsellable que el
pal acompanyi el cèrcol en tot moment, per la part mitjanabaixa. Quan ja es té domini del cèrcol, es poden descriure
recorreguts més difícils.

14
OCELLATIS / BALES











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
1 bastó
1 cordill
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
50 bales de fang
gomets
full explicatiu

14. OCELLATIS / BALES
Objectiu:
Fer caure la piràmide i quedar-se les bales.

Què necessitem?
Tres bales per a cadascú.

On jugarem?
A l’aire lliure, preferentment en un espai no gaire gran.

Quants hi poden participar?
De tres a cinc per joc (15).

Com s’hi juga?
A bales s’hi pot jugar de moltes maneres, aquí us n’expliquem
una. Cal dibuixar un cercle, d’uns 50 cm de diàmetre,
directament a terra o en una superfície plana. Un dels
jugadors/es dirigeix el joc i col·loca una piràmide de cinc bales
dins el cercle. Després dóna una bala als altres participants i
quan els toca, tiren la bala cap a la piràmide des d’1 metre de
distància. Poden quedar-se les bales que han fet sortir del
cercle.
Les bales que queden dins el cercle són propietat del que
dirigeix. Aquest haurà de reconstruir la piràmide després de
cada torn. Les maneres de llençar la bala són donant-li un
copet amb el dit índex o també es pot fer amb el polze.

15
RECESSVM FACERE /
FET I AMAGAR

3 folis

1 bolígraf

1 carpeta

full plastificat amb les normes del joc

full plastificat amb el nom del joc

gomets

full explicatiu
(una carpeta)

..

15. RECESSVM FACERE /
FET I AMAGAR
Objectiu:
Trobar els companys/es que estan amagats.

Què necessitem?
Res.

On jugarem?
En un espai obert i ampli, on localitzem arbres o objectes que
permetin amagar-nos.

Quants hi poden jugar?
Indeterminat i com més millor (12).

Com s’hi juga?
Un dels jugadors/es “para” i, amb els ulls tancats, ha de comptar
fins a un número prèviament establert, mentre els altres s’han
d’amagar. El que compta, un cop ha acabat, ha de buscar els que
estan ocults. Quan en veu un, ha de córrer cap al lloc on estava
parat i intentar arribar abans que el que estava amagat. Tocant
amb la mà la paret ha de dir el nom del que ha vist. Si el que està
amagat aconsegueix arribar abans que el que para, diu, tocant la
paret: “Un, dos, tres, salvat”.

16
FVNEM SALTARE /
SALTAR A CORDA










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
6 cordes curtes
1 corda gran per saltar en grup
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
gomets
full explicatiu

16. FVNEM SALTARE /
SALTAR A CORDA
Objectiu:
Saltar a corda.

Què necessitem?
Una corda.

On jugarem?
En un espai obert i planer.

Quants hi poden jugar?
Dos equips de tres cadascun (6).

Com s’hi juga?
Dos dels jugadors “paren” i giren la corda, mentre els altres
salten per torns: dos, tres, quatre... salts, segons s’acordi
prèviament, sense que la corda aturi el seu moviment. Quan
un dels jugadorses para la corda, passa el torn a l’altre equip.
Guanya l’equip que més temps salta.

17
PVGNAE / BATALLA













3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
7 cuirasses
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
7 túniques vermelles
7 cascs
7 espases
7 cinturons
gomets
full explicatiu

17. PVGNAE / BATALLA
Objectiu:
Simular batalles.

Què necessitem?
Elements de l’uniforme dels soldats romans.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
8 o més, per parelles.

Com s’hi juga:
Els jugadors/es amb les espases i els escuts de fusta es
divideixen en dos equips: el dels romans i el dels cartaginesos.
Els vestim amb la túnica i els nuem el cinturó, pel damunt,
col·loquem la cuirassa. Se situen enfrontats a pocs metres de
distància, amb l’espasa a la mà dreta i l’escut, a l’esquerra.
El grup estableix unes normes bàsiques del joc, per tal de no
fer-se mal ni trencar les espases, com ara: els cops no poden
ser forts ni estar dirigits al cos, sinó només a fer caure l’espasa
de l’altre. S’ha de lluitar dins d’un espai determinat i a una
distància prudencial de les altres parelles. Quan un dels
contrincants perd l’espasa o li cau s’anota un punt l’altre.
Guanyarà l’equip que manté els soldats intactes o en conserva
més amb l’espasa.

18
DIGITIS MICARE /
MORRA







(en una

3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
gomets
full explicatiu
carpeta)

18. DIGITIS MICARE /
MORRA
Objectiu:
Endevinar el nombre de dits que té amagats el jugador/a
contrari.

Què necessitem?
Res.

On juguem?
En qualsevol lloc, en un espai reduït.

Quants hi poden participar?
De 4 a 6 grups de dos jugadors (12).

Com s’hi juga?
Dos jugadors/es es posen un al davant de l’altre, amagant una
mà darrere del cos, sense que l’altre ho vegi. Cadascú ha
d’estirar algun, o cap, dels dits de la mà que té amagada.
Després

diran un número,

entre zero

i

deu,

intentant

endevinar el total de nombre de dits que ambdós jugadors
tenen estirats, alhora que mostraran els dits rectes de la mà
que tenien amagada.
El que encerti el número exacte de dits, sumarà dos punts.
Guanya només un punt el que encerti si la suma dels dits
mostrats és parell o senar. Guanya qui aconsegueix primer els
tres punts.

19
PAR IMPAR /
PARELLS O SENARS









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
36 pedretes
gomets
full explicatiu

19. PAR IMPAR /
PARELLS O SENARS
Objectiu:
Encertar si el nombre total de pedres és parell o senar.

Què necessitem?
Tres pedretes, de mida semblant, per jugador.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
Sis equips de dos jugadors, que jugaran simultàniament (12).

Com s’hi juga?
Cada jugador/a amagarà una, dues o tres pedretes en el seu
puny. Una vegada estiguin ocultes, per parelles, hauran de dir
si la suma de totes les pedres que tenen amagades ambdós,
és parell o senar. Quan s’ha decidit, mostraran les pedretes i
guanyarà qui ho hagi encertat.

20
CAPVT VT NAVIS /
CARA O CREU









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
20 monedes
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
gomets
full explicatiu

20. CAPVT VT NAVIS /
CARA O CREU
Objectiu:
Endevinar la posició en què caurà una moneda que es llança
enlaire.

Què necessitem?
Una moneda per parella.

On juguem?
En un espai no gaire gran.

Quants hi poden jugar?
Vuit parelles de dos jugadors (16).

Com s’hi juga?
Es llança una moneda enlaire i s’agafa, abans que caigui a
terra, sense deixar-la veure. Cada jugador/a tria cara o creu,
abans d’obrir la mà. Guanya qui encerti la cara visible.
També es pot fer amb dues monedes alhora, posant-les cara
amb cara i creu amb creu i tirant-les enlaire les dues al mateix
temps. Cada participant escull cara o creu. Si surten dues
cares, guanya; si surten dues creus guanya l’altre. Si surt una
cara i una creu, la tirada és nul∙la.

21
ALEA / DAUS









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
20 daus
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
gomets
full explicatiu

21. ALEA / DAUS
Objectiu:
Llançar tres daus i aconseguir arribar el primer a la puntuació
acordada.

Què necessitem?
Tres daus per equip.

On juguem?
En un espai no gaire gran, que pot ser a l’aire lliure o tancat.

Quants hi poden participar?
Quatre jugadors/es per partida. Cinc parelles (20).

Com s’hi juga?
Per saber qui ha de començar, cadascú tirarà un dau i la
puntuació aconseguida indicarà l’ordre del joc. Una vegada
iniciat, es llancen els tres daus alhora i se sumen les
puntuacions. Guanya el que aconsegueix arribar a sumar
cinquanta, cent o cent cinquanta punts, segons s’hagi acordat
prèviament.
Els noms de les puntuacions són:
Unio (un)
Binio (dos)
Ternio (tres)
Quaternio (quatre)
Quenio (cinc)
Senio (sis)
La jugada màxima és diu Venus i s’aconsegueix traient tres
senio, i dóna lloc a llançar els daus una altra vegada.

21b
Bacvm clavdere /
tancar el tauler











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
12 daus
3 taulers
54 fitxes
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
gomets
full explicatiu

21b bacvm clavdere /
tancar el tauler
Objectiu:
Tancar el tauler.

Què necessitem?
1 tauler, 2 daus i 18 fitxes per equip de 2 jugadors/es.

On juguem?
En un espai no gaire gran, a l’aire lliure o tancat.

Quants hi poden participar?
2 jugadors per tauler: 3 parelles (6).

Com s’hi juga?
Es tracta de tancar el tauler, que està format per nou caselles
numerades de la manera següent.

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX
Es llencen dos daus i la suma d’ambdós permet cobrir
cadascuna de les nou caselles. Els valors 10, 11, 12 no
comptabilitzen. Guanya aquell qui primer cobreix totes les
caselles o a qui li queden menys valors per cobrir. Per als
valors petits, només cal llençar un dau.

22
NVMMVM IACTARE /
TIRAR MONEDES












3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
30 monedes
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
1 bastó
1 cordill
1 tela gran amb dues línies marcades
gomets
full explicatiu

22. NVMMVM IACTARE /
TIRAR MONEDES
Objectiu:
Apropar-se el màxim a la línia marcada, amb les monedes,
sense sobrepassar-la. Es tracta d’un joc d’habilitat.

Què necessitem?
Dues monedes per a cada jugador/a, una tela amb dues línies
marcades

On jugarem?
En un espai a l’aire lliure, no massa gran.

Quants hi poden jugar?
Tres grups de 3 participants (9).

Com s’hi juga?
Es tracen dues línies paral·leles a terra (vosaltres feu servir la
lona on ja teniu les línies marcades), a una distància d’un
metre i mig entre elles. Cada jugador/a disposa de dues
monedes. N’ha de llançar una des del darrere d’una de les
línies marcades, tot intentant apropar-se el màxim a l’altra
línia, però sense sobrepassar-la. Pot desplaçar una moneda de
l’adversari passant la ratlla o bé allunyar-se’n. Guanya el
jugador que ha llançat la moneda el més a prop possible de la
segona

línia

sense

sobrepassar-la.

Les

monedes

ultrapassin la línia s’hauran de retirar i no seran vàlides.

que

23
DECLIVITATES /
LES PENDENTS










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
4 pendents
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
2 quilos de nous
gomets
full explicatiu

23. DECLIVITATES /
LES PENDENTS
Objectiu:
Recollir les nous desplaçades per la que cau pel pendent.

Què necessitem?
Quatre pendents de fusta i quatre nous per cadascun dels
jugadors.

On juguem?
Preferentment a l’exterior, en un espai reduït.

Quants hi poden jugar?
Quatre equips de quatre jugadors (16).

Com s’hi juga?
L’equip fixa el nombre de nous que s’han de col·locar
arrenglerades sota del pendent, amb una separació d’un
palmus (quatre dits) entre si. Els jugadors/es se situen darrere
del pendent. Un d’ells ha de deixar caure una nou des del
capdamunt del pendent, per tal que en relliscar, n’arrossegui o
en desplaci el major nombre possible. Després participarà un
altre contrincant que provarà, pel mateix sistema, tocar les
que encara hi restin i així fins que no en quedi cap. Cadascú es
quedarà les nous que hagi aconseguit desplaçar. Nou tocada,
nou guanyada! Guanyarà qui obtingui el major nombre de
nous.

24
TRIANGVLVS NVCIS /
EL TRIANGLE DE NOUS












3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
2 quilos de nous
1 bastó
1 cordill
1 lona gran
gomets
full explicatiu

24. TRIANGVLVS NVCIS /
EL TRIANGLE DE NOUS
Objectiu:
Passar el major nombre possible de ratlles sense sobrepassar
el triangle.

Què necessitem?
Quatre nous per cadascun dels jugadors/es.

On juguem?
Preferentment a l’exterior, en un espai reduït.

Quants hi poden jugar?
Quatre equips de quatre contrincants (16).

Com s’hi juga?
L’equip dibuixa un triangle a terra travessat per les paral·leles
a cada costat i/o usarà la lona dibuixada amb l’esquema. Des
de l’exterior del triangle cada jugador/a, tot respectant el torn,
llançarà la nou de manera que sobrepassi el major nombre de
divisions, però sense que la nou s’escapi del perímetre
triangular.

25
SERIAE / LES GERRES










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
2 quilos de nous
4 olles
gomets
full explicatiu

25. SERIAE / LES GERRES
Objectius:
Encertat el major nombre de nous dins la gerra.

Què necessitem?
Una gerra de fang amb una boca de mida mitjana per a cada
equip i nous.

On jugarem?
Necessitem poc espai, però es preferible que sigui en un lloc
obert.

Quants hi poden jugar?
Quatre equips de cinc jugadors/es (15).

Com s’hi juga?
Dibuixem una ratlla a terra i a uns dos metres de distància, es
col·loquen tres gerres a terra, separades entre elles (un
metre).

Els

participants

llancen

una

nou

cada

vegada,

intentant que entri a la gerra i deixaran el torn al company/a
perquè faci el mateix. Quan tots hagin acabat de llançar les
nous, guanyarà el que hagi aconseguit fer-ne entrar més dins
de la gerra.

26
NVCES RELINQVERE/
CASTELLS DE NOUS









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
2 quilos de nous
gomets
full explicatiu

26. NVCES RELINQVERE/
CASTELLS DE NOUS
Objectiu:
Col·locar una nou damunt de tres més, formant un triangle,
sense que es moguin.

Què necessitem?
Quatre nous per jugador/a.

On jugarem?
En un espai lliure no gaire gran.

Quants hi poden jugar?
Tres jugadors/es per equip (15).

Com s’hi juga?
Col·loquem tres nous a terra de manera que es toquin entre
elles i que composin un triangle. Cadascun dels participants i
per torns, estiraran el braç horitzontalment a l’alçada de
l’espatlla i deixaran caure una nou, per tal que quedi sobre les
tres de terra, sense que les desplaci. Qui ho aconsegueixi
guanya les tres que formaven el triangle i es queda, a més,
amb la seva.

27
TVRBO / BALDUFA










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
10 baldufes
10 cordes
gomets
full explicatiu

27. TVRBO / BALDUFA
Objectiu:
Fer rodar la baldufa sense que pari.

Què necessitem?
Una baldufa de fusta acabada en punta de ferro i un cordill.

On jugarem?
Preferentment en un espai no gaire gran a l’aire lliure.

Quants hi poden jugar?
Un sol jugador (20).

Com s’hi juga?
Perquè pugui giravoltar la baldufa, cal prèviament enrotllar el
cordill al seu voltant, començant per la part inferior i atapeintlo fins a la part superior. Quan es tira la baldufa a terra, cal
tenir el cordill subjecte per l’extrem, de manera que per la
seva inèrcia es descargoli i la baldufa, en tocar a terra, vagi
giravoltant.

28
TVRBO / BALLARUGA











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
6 ballarugues numerades
6 ballarugues sense numerar
2 rellotges de sorra
gomets
full explicatiu

28. TVRBO / BALLARUGA
Objectiu:
Aconseguir la màxima puntuació.

Què necessitem?
Una baldufa i quelcom per fer anotacions.

On juguem?
En un indret tancat o obert.

Quants hi poden jugar?
2 o 4 jugadors.

Com s’hi juga:
Els diferents jugadors/es, per torns, donaran un impuls
rotatori a la ballaruga, tot agafant-la amb els dits polze i
índex, pel pal que sobresurt. Aquesta rodolarà pel terra o pel
damunt d’una superfície plana i llisa i esperarem a veure en
quina cara s’atura, en el cas de les ballarugues marcades. Els
símbols emprats en cadascuna de les cares són: A (10 punts),
R (5 punts), T (2 punts) i P (0 punts) o I, III, V i X. Els
concursants realitzaran fins a

cinc rondes de tirades i

s’anotaran la puntuació obtinguda en cada una i sumaran el
total obtingut. Guanya el jugador o jugadora que aconsegueixi
més punts.
Amb les baldufes sense numeració, hem de procurar que girin
el màxim de temps possible. Aquella que dura més estona,
guanya.

29
IO-IO









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
7 io-ios
gomets
full explicatiu

29. IO-IO
Objectiu:
Aconseguir que pugi i baixi el major nombre de vegades
possible.

Què necessitem?
Io-ios.

On jugarem?
En un espai lliure o cobert.

Quants hi poden jugar?
Tres jugadors per equip (6).

Com s’hi juga?
Enroscarem el cordill, acabat en una petita nansa, al cilindre
central i el farem penjar del dit mig de la mà. El deixarem
caure i amb l’ajut de suaus moviments de la mà farem que
pugi i baixi el major temps possible. Quan ja no pugi, ho
intentarà

el

següent

jugador/a.

Guanya

l’equip

aconsegueixi tenir més temps en moviment el io-io.

que

30
ANDABATE /
A QUI HE TOCAT?









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
10 benes
gomets
full explicatiu

30. ANDABATE /
A QUI HE TOCAT?
Objectiu:
Reconèixer els altres nens/es amb els ulls tancats i sense
parlar.

Què necessitem?
10 benes per tapar-se els ulls.

On juguem?
En un espai no gaire gran, a l’aire lliure.

Quants hi podran jugar?
10 jugadors/es (10).

Com s’hi juga?
Cadascun dels participants s’ha de tapar els ulls amb les benes
de manera que no vegi res i ha d’anar a buscar els seus
companys/es, dins de l’espai limitat prèviament. S’hauran de
reconèixer els uns als altres per mitjà del sentit del tacte, ja
que tampoc no es pot parlar. Quan un d’ells estigui segur
d’haver reconegut a un dels companys/es, aixecarà el braç i
aquest li dirà si ho ha encertat o no. En cas d’haver-ho
endevinat, es convertirà en àrbitre i sinó, haurà de continuar
buscant un altre contrincant, ja que només es dóna una
oportunitat per dir el nom.

31
MVINDA / A ULLS CLUCS

3 folis

1 bolígraf

1 carpeta

full plastificat amb les normes del joc

full plastificat amb el nom del joc

1 bena

gomets

full explicatiu
(una carpeta)

31. MVINDA / A ULLS
CLUCS
Objectiu:
Endevinar, amb els ulls tapats qui l’ha tocat.

Què necessitem?
Una bena.

On juguem?
A l’aire lliure.

Quants hi poden jugar?
Sis jugadors/es (6).

Com s’hi juga?
A un dels participants se li tapen els ulls i els altres hauran de
tocar-lo de manera que el que té els ulls tapats reconegui qui
ha estat. El joc s’acaba quan es reconeix una persona. Llavors,
aquesta passarà a tenir els ulls tapats. Però, si el que té els
ulls tapats diu un nom que no correspon a qui l’ha tocat, aquell
jugador/a el nom del qual ha estat dit se salva i pot continuar
jugant. Guanya el primer que se salva cinc vegades.

32
PILA TRIGONICA /
PASSAR LA PILOTA (1)









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
3 pilotes mitjanes
gomets
full explicatiu

32. PILA TRIGONICA /
PASSAR LA PILOTA (1)
Què necessitem?
Tres pilotes, una per a cada equip.

On jugarem?
En un espai a l’aire lliure, preferentment ampli.

Quants hi poden participar?
Tres equips de sis jugadors/es cadascun (18).

Com s’hi juga?
Es forma un triangle d’uns dos metres de costat i en cada
vèrtex es col·loquen dos contrincants. Un d’ells jugarà en un
primer torn i l’altre quedarà a l’espera, al seu costat. Sense
bellugar-se del seu lloc, s’han de passar la pilota l’un a l’altre,
però a la vegada intentant enganyar el jugador/a que l’ha de
rebre. Si ho aconsegueix, perd la pilota. El substituirà el del
seu costat, que restarà a l’espera de tornar a entrar en el joc,
quan l’altre perdi la pilota. Es pot variar a cada torn, el sentit
de passar la pilota.

33
HARPASTVM / RUGBI













3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
1 pilota gran
15 benes de color blau
15 benes de color blanc
1 bastó
3 cordills (el més gran per separar el
centre, els altres dos seran la meta de cada
equip)
gomets
full explicatiu

33. HARPASTVM / RUGBI
Objectiu:
Aconseguir fer passar la pilota per darrere de la línia del camp
contrari.

Què necessitem?
Una pilota.

On juguem?
En un espai gran, a l’aire lliure.

Quants hi poden jugar:
Quinze jugadors/es per cadascun dels dos equips (30).

Com s’hi juga:
Es delimita un espai rectangular on es puguin moure amb
llibertat els trenta contrincants i s’hi assenyalen tres línies:
una central i dues a uns dos metres dels límits dels costats
més curts. Els jugadors/es es distribueixen, dividits en dos
equips, un en cada camp. Cadascun d’ells ha de defensar la
seva línia de joc, intentant impedir que l’equip contrari
aconsegueixi fer passar la pilota darrere d’aquesta línia. Poden
impulsar-la amb les mans o amb els peus. Per a puntuar, la
pilota, a més de traspassar la última línia del camp contrari, ha
d’estar controlada per un participant de l’equip atacant. En el
cas que aquell que la controli sigui de l’equip defensor es
continuarà el joc. El defensor traurà la pilota des de la línia de
banda a l’altura de la última línia defensiva pròpia. L’equip que
ho aconsegueix guanya el punt i es torna a començar el joc.
Guanya l’equip que obtingui un major nombre de punts, en un
temps limitat, per exemple, 10 minuts.

34
EFEBOS / A MATAR











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
1 pilota gran
15 benes de color groc
15 benes de color verd
gomets
full explicatiu

34. eFEBOS / A MATAR
Objectiu:
Llençar la pilota intentant tocar un jugador/a de l’equip
contrari.

Què necessitem?
Una pilota.

On juguem?
A l’aire lliure, en un espai gran.

Quants hi podem jugar?
Dos equips de 15 jugadors/es cadascun (30).

Com s’hi juga?
Es marca un rectangle prou gran que permeti la mobilitat dels
30 participants. A l’interior de la pista, a uns dos metres del
costat més petit i paral·lelament a aquest, es dibuixen dues
línies i una altra al centre del camp. A l’inici del joc, es col·loca
la pilota al centre i els jugadors/es es posicionen darrere de la
seva línia.
A un senyal, tots corren cap al centre del camp, a fi d’anar a
buscar la pilota, a excepció d’un de cada equip, que resta
darrere de la ratlla. El contrincant de l’equip que aconsegueixi
agafar la pilota, l’haurà de llançar al que s’ha quedat darrera
de la línia. Si pel camí toca un de l’equip contrari i cau a terra,
el “mata”. Passa darrere de la seva línia i salva el primer
jugador/a que s’hi havia quedat, però no salvarà els altres que
vagin matant. En canvi, el de l’equip contrari agafa la pilota a
l’aire, queda per a aquest equip, que intentarà matar a l’altre.
Es guanya el punt, quan s’aconsegueix que la pilota toqui un
component de l’equip contrari.

35
PILA LVDI /
PILOTA ROMANA











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
1 pilota gran
1 pal
1 cordill
gomets
full explicatiu

35. PILA LVDI /
PILOTA ROMANA
Objectiu:
Passar-se la pilota sense perdre-la.

Què necessitem?
Una pilota, un pal i una corda per marcar dos cercles
concèntrics al terra d’1.5 i 6.1 metres, respectivament.

On juguem?
En un indret obert, de terra.

Quants hi poden jugar?
5 o més, fins arribar a 12.

Com s’hi juga:
Tots els jugadors/es se situen a la part exterior del cercle més
gran i poden estar parats o corrent. Per començar el joc
s’escull un participant que agafa la pilota, de mida mitjana,
amb la mà i la fa rebotar al cercle central, perquè l’agafi un
altre noi/a de l’equip. Cada cop que es perd una pilota o que el
rebot no es produeix dins del cercle petit o central, el
participant que l’ha llançada s’anota un punt. Guanya el primer
que aconsegueix 21 punts.

36
DATATIM PILA LVDERE /
PASSAR LA PILOTA











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
2 pilotes grans
1 pal
1 cordill
gomets
full explicatiu

36. DATATIM PILA LVDERE
PASSAR LA PILOTA
Objectiu:
Passar-se la pilota sense perdre-la.

Què necessitem?
Una pilota no gaire dura ni pesada, per parella.

On juguem?
En un indret obert, preferiblement de terra.

Quants hi poden jugar?
2 o més jugadors.

Com s’hi juga:
Es disposen els jugadors i les jugadores en dues files
enfrontades i a una distància convinguda, aproximadament a
uns dos metres. Els nois/es s’envien la pilota sense deixar-la
que toqui a terra, però procurant enganyar al contrincant i
agafar-lo despistat. Poden enviar-la a la seva parella o bé es
pot enviar a qualsevol participant de la fila del davant sense
que li coincideixin dues pilotes alhora. Cada vegada que a un li
cau la pilota al terra, queda eliminat. Guanya aquell que llança
més ràpid i que no li ha caigut la pilota al terra.

37
PILARII / MALABARS









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
12 pilotes petites
gomets
full explicatiu

37. PILARII / MALABARS
Objectiu:
Mantenir les pilotes en moviment.

Què necessitem?
2, 3 o més pilotes petites.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
3 o més.

Com s’hi juga:
És un joc d’habilitat que es practica individualment, tot i que
es pot practicar en equips de 2 o 3. Els jugadors llancen a
l’aire les pilotes successivament, procurant mantenir-les en
moviment o en equilibri damunt dels seu cos, sense que
caiguin al terra. Si són prou destres, poden barrejar el
moviment i l’equilibri alhora. Els nois i les noies iniciaran el joc
amb dues pilotes i segons les seves capacitats, incorporaran la
tercera. Quan perdin una de les pilotes o caigui al terra perd i
s’ha de passar el torn al següent participant.

38
MARMITA / MARMITA











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
1 tros de roba
1 bastó
1 corda
gomets
full explicatiu

38. MARMITA / MARMITA
Objectiu:
Agafar la marmita.
Què necessitem?
Un casc o un tros de roba, un bastó i una corda per traçar un
cercle a terra.
On juguem?
En un indret obert, de terra.
Quants hi poden jugar?
5 o més.
Com s’hi juga:
Es traça una circumferència al terra, d’uns 3 metres de
diàmetre, al centre de la qual es posa l’objecte i un dels
jugadors/es. Els altres, tot entrant en el cercle, han de fer
sortir la “marmita” del cercle per mitjà d’un cop de peu, sense
tocar al que la defensa. Ara bé, el noi o la noia disposat a
l’interior del cercle, intentarà impedir-ho atrapant a l’atacant.
Si l’agafa, el substituirà en la defensa de la “marmita”. Guanya
qui més vegades hagi defensat la “marmita”.

39
EPHEDRISMVS (1) /
MUNTAR A CAVALL

3 folis

1 bolígraf

1 carpeta

full plastificat amb les normes del joc

full plastificat amb el nom del joc

gomets

full explicatiu
(una carpeta)

39. EPHEDRISMVS (i) /
MUNTAR A CAVALL
Objectiu:
Mantenir l’equilibri amb la parella.

Què necessitem?
Res.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
8 formant parelles dividits en dos equips.

Com s’hi juga:
Un dels participants adoptarà el paper de cavall i l’altre
d’auriga. Cal que l’infant més fort faci de cavall i el més prim
sigui el que faci les funcions de genet. Aquest darrer muntarà
sobre l’esquena del seu company/a. Les parelles es dividiran
en dos equips diferents que s’enfrontaran en un simulacre de
lluita. La finalitat és fer caure les parelles de l’equip contrari.
Una vegada hagin caigut, s’han de retirar del joc i esperar una
altra partida. Guanya aquell equip que en acabar, tingui més
parelles muntades.
Un altre joc, més aconsellable, consisteix en què les quatre
parelles prenen la sortida simultàniament i guanya aquella que
arriba abans a la meta establerta, sense haver caigut pel camí.
Si durant la cursa, un dels components perd la parella,
aquesta s’ha de retirar de la carrera.

40
EQUITARE IN ARVNDINE /
CAVALCAR SOBRE D’UNA
CANYA









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
5 canyes
gomets
full explicatiu

40. EQUITARE IN
ARVNDINE /
CAVALCAR SOBRE D’UNA
CANYA
Objectiu:
Simular que es cavalca.

Què necessitem?
Una canya d’1.20 metres aproximadament.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
Fins a 5.

Com s’hi juga:
És un joc d’imaginació i d’habilitat. Els nois i noies es posen
damunt de la canya, que agafen amb les mans per la part
davantera,

i

corren,

saltironejant,

sense

parar,

com

si

estiguessin muntats dalt d’un cavall. Es poden fer curses.
Es marca un circuit i tots els participants es posen a la línia de
sortida aguantant la canya amb les mans. En fer-se el senyal,
avancen avançant cap a la meta, procurant no caure, perquè
hauria de tornar a començar. Guanya el primer que hi arribi.

41
TABVLA LVSORIA /
TRES EN LÍNIA












3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
3 taulers de joc
18 fitxes
1 lona gran
6 fitxes grans
gomets
full explicatiu

41. TABVLA LVSORIA /
TRES EN LÍNIA
Objectiu:
Col·locar tres fitxes d’un mateix color en línia.

Què necessitem?
Un tauler i sis fitxes, tres de cada color.

On juguem?
Preferentment en un espai tancat.

Quants hi poden jugar?
Dos per joc (8).

Com s’hi juga?
Sobre una taula o tauler de joc es pot optar per dibuixar-hi un
quadrat dividit en altres nou, o bé assenyalar-hi les diagonals i
els eixos. Cada jugador/a pren tres fitxes d’un mateix color.
S’estableix qui comença primer, per sort o per acord. Quan li
toqui el torn, cada participant introdueix una de les seves
fitxes en el centre del quadre o bé en les interseccions, segons
el tauler triat, que estiguin buits. El primer que aconsegueixi
alinear-ne tres de seguides, guanya la partida.

42
CALCVLI /
CINC EN LÍNIA












3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
3 taulers de joc
30 fitxes: 15 de cada color
1 lona gran
10 fitxes grans
gomets
full explicatiu

42. CALCVLI /
CINC EN LÍNIA
Objectiu:
Alinear les cinc fitxes.

Què necessitem?
Un taulell de 8 per 8 quadrats i cinc fitxes per a cada
jugador/a, de color diferent.

On juguem?
En qualsevol lloc, però serà més còmode si podem recolzar el
taulell.

Quants hi poden jugar?
2 jugadors/es per taulell (8).

Com s’hi juga:
Els participants decideixen, per sort –tirant el dau i comença el
que aconsegueix la puntuació més alta- o bé per acord entre
ells, el que comença la partida. Els nens/es, que participen per
torns alterns, només poden moure una fitxa en cada jugada.
Col·loquen les cinc fitxes a la primera fila, als dos extrems
oposats del tauler. El joc consisteix en moure les fitxes, per
torns pel tauler, a una casella contigua en vertical, horitzontal
o en diagonal. L’objectiu consisteix en formar una línia
(vertical, horitzontal o diagonal) amb les cinc fitxes del seu
color. Ara bé, per tal de donar-li més emoció, està prohibit
disposar les fitxes del mateix contrincant formant una L o una
creu o una X, ja que d’aquesta manera és més senzill
aconseguir-ho.
aconsegueix.

Guanya

el

jugador/a

que

primer

ho

43
DVPLVM MOLENDINVM
PRIMER MOLinet












3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
3 taulers de joc
72 fitxes: 36 de cada color
2 lones grans
36 fitxes grans
gomets
full explicatiu

43. DVPLVM
MOLENDINVM PRIMER
MOLinet
Objectiu:
Deixar a l’adversari amb menys de tres fitxes

Què necessitem?
Un dibuix, fet a terra o en un tauler, amb tres quadrats
concèntrics units per la part central dels costats i 18 fitxes, 9
de cada color.

On juguem?
En qualsevol lloc tancat o obert.

Quants hi poden jugar?
Dues persones per a cada tauler (8).

Com s’hi juga?
Els jugadors/es prenen les 9 fitxes que els hi corresponen i
decideixen qui ha de començar el joc. Cadascú, tot respectant
el seu torn, col·loca una de les seves peces en un encreuament
buit. Per bellugar la fitxa només ho pot fer a una casella buida,
unida per una de les línies a la fitxa. Quan un d’ells
aconsegueix alinear tres fitxes, és a dir, fer “marro” ha de
prendre del tauler de joc una de les peces del contrari. Poden
fer també un doble “marro”, és a dir, aconseguir dos marros
que tenen una fitxa en comú. Quan un jugador/a es queda
amb només dues fitxes, perd la partida.

44
DVPLVM MOLENDINVM
SEGON MOLinet










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
3 taulers de joc
90 fitxes (45 de cada color)
gomets
full explicatiu

44. DVPLVM

MOLENDINVM
SEGON MOLinet
Objectiu:
Alinear quatre fitxes unides per les línies del tauler.

Què necessitem?
Un tauler gravat per les dues cares i vint-i-quatre fitxes, dotze
de cada color.

On juguem?
En un indret tancat o obert.

Quants hi poden jugar?
Dos jugadors/es per a cada tauler (8).

Com s’hi juga:
El primer participant col·loca una fitxa a la primera línia o
encreuament de línies del tauler. Seguidament, col·locarà la
fitxa el segon jugador/a; pot fer-ho tant a la primera línia del
tauler com a la línia vertical superior immediata on hi ha la
fitxa

de

l’adversari.

I

així

successivament.

Guanya

qui

aconsegueix col·locar quatre fitxes pròpies seguides dins el
tauler.

45
DVODECIMA SCRIPTA /
DOTZE LÍNIES (A)











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
3 taulers de joc
9 daus
90 fitxes: 6 paquets de 15 fitxes d’un color
gomets
full explicatiu

45. DVODECIMA SCRIPTA /
DOTZE LÍNIES (A)
Objectiu:
Aconseguir arribar totes les fitxes al final del tauler.

Què necessitem?
Un tauler rectangular amb 6 paraules de 6 lletres, 3 daus i 15
fitxes per a cada jugador/a.

On juguem?
En qualsevol lloc, preferiblement amb una taula.

Quants hi poden jugar?
2 jugadors/es per tauler (6).

Com s’hi juga:
El tauler rectangular té 6 paraules de 6 lletres, separades de
dues en dues, en tres fileres. Cada participant té 15 peons
(blancs o negres) i, d’acord amb el que assenyalen els 3 daus
que llencen, van avançant de casella en casella cadascuna de
les fitxes. Han de fer la volta sencera del tauler amb tots els
peons, seguint el següent ordre: la línia central de l’esquerra a
la dreta, la línia superior de la dreta a l’esquerra i la línia
inferior de l’esquerra a la dreta. Els números apareguts en els
daus marquen el moviment d’una, de dues o de tres peces, ja
que cada dau pot moure una fitxa individualment o es poden
sumar,

segons

ens

interessi.

Guanya

el

jugador/a

que

aconsegueix situar abans el total de les seves fitxes fora del
tauler.
Si volem agilitzar la partida, enlloc de 15 fitxes per nen/a, en
podem donar només 5.

46
DVODECIMA SCRIPTA /
DOTZE LÍNIES (B)











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
3 taulers de joc
9 daus
90 fitxes: 6 paquets de 15 fitxes d’un color
gomets
full explicatiu

46. DVODECIMA SCRIPTA /
DOTZE LÍNIES (B)
Objectiu:
Aconseguir arribar totes les fitxes al final del tauler.

Què necessitem?
Un tauler rectangular amb 6 paraules de 6 lletres, 3 daus i 15
fitxes per a cada jugador/a.

On juguem?
En qualsevol lloc, preferiblement amb una taula.

Quants hi poden jugar?
2 jugadors/es per tauler (6).

Com s’hi juga:
El tauler rectangular té unes puntes, en dues fileres. Cadascun
dels dos jugadors té 15 peons (blancs o negres) i, d’acord amb
el que assenyalen els 3 daus que llencen, van avançant de
casella en casella cadascuna de les fitxes. Han de fer la volta
sencera del tauler amb tots els peons, en sentit rotatori. Els
números apareguts en els daus marquen el moviment d’una,
de dues o de tres peces, ja que cada dau pot moure una fitxa
individualment o es poden sumar, segons ens interessi.
Guanya el jugador/a que aconsegueix situar abans el total de
les seves fitxes fora del taulell.
Si volem agilitzar la partida, enlloc de 15 fitxes per nen/a, en
podem donar només 5.

47
TALVS / OSSETS O GINQUES










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
20 ossets blancs
5 ossets vermells
gomets
full explicatiu

47. TALVS /
OSSETS O GINQUES
Objectius:
Llançar els ossets enlaire i plegar-los sense que caiguin.

Què necessitem?
Quatre ossets sense tintar i un de tintat per a cada equip.

On juguem?
Cal triar un espai no gaire gran, a l’aire lliure o tancat.

Quants hi poden jugar?
Cinc equips de dos jugadors/es (10).

Com s’hi juga?
Es

tracta

d’un

joc

d’habilitat,

que

va

augmentant

progressivament de dificultat. S’inicia el joc deixant els quatre
ossets a terra i llençant enlaire el tintat. Abans que aquest
caigui s’agafa un dels quatre que hem deixat, amb les dues
mans i agafem el tintat. Aleshores tirem els dos que tenim
enlaire i n’agafem un altre de terra fins a llençar els cinc.
Després es fa el mateix amb una sola mà. En la segona fase
del joc es repeteix tot el procés, però recollint els ossets amb
el revers de les dues mans juntes i després amb el d’una sola
mà. Quan un jugador comet un error (els ossets toquen a
terra o no ha agafat el següent) passa el torn al company/a.

48
PENTHE LITHA /
CINC OSSETS









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
25 ossets blancs
gomets
full explicatiu

48. PENTHE LITHA /
CINC OSSETS
Objectius:
Llançar els ossets enlaire i recuperar-los amb el dors de la mà,
sense que caiguin.

Què necessitem?
Cinc ossets per a cada equip.

On juguem?
Cal triar un espai no gaire gran, a l’aire lliure o tancat.

Quants hi poden jugar?
Cinc equips de dos jugadors (10).

Com s’hi juga?
Es tracta d’un joc d’habilitat. Es llancen els cinc ossets a l’aire i
es recuperen damunt del dors de la mà dreta. Per recuperar
els que caiguin al terra, el jugador/a ha d’impulsar enlaire els
que es troben al dors de la mà dreta, agafar, amb la mateixa
mà, els que ha perdut i rebre els que ha llançat abans que
caiguin a terra.

49
TROPA / TABES










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
3 gerres
20 tabes marcades
gomets
full explicatiu

49. TROPA / TABES
Objectiu:
Encertar les tabes en un recipient i comptar segons han caigut.

Què necessitem?
4 tabes marcades per jugador/a i un recipient de boca ampla.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
4 o més.

Com s’hi juga:
Des d’una distància d’uns 2 metres aproximadament, cada noi
o noia llença de manera ordenada les tabes al recipient. Totes
aquelles que cauen fora són desqualificades i no puntuen.
Després s’anoten els punts del jugador/a, segons per les cares
que han caigut, amb el número indicat. Guanya aquell
contrincant que ha aconseguit més punts, després de les
tirades pactades prèviament.

50
LOCULVS ARCHIMEDIVS /
PUZZLE D’ARQUÍMEDES











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
3 jocs amb 14 peces cadascun
3 fulls plastificats amb el joc
1 joc gegant
gomets
full explicatiu

50. LOCULVS
ARCHIMEDIVS PUZZLE
D’ARQUÍMEDES
Objectiu:
Formar el màxim nombre de figures representatives.

Què necessitem?:
14 elements geomètrics fets de fusta.

On juguem?:
En un indret tancat o obert.

Quants hi podem jugar?:
2 jugadors/es per a cada puzle.

Com s’hi juga:
Es tracta d’un joc d’imaginació i d’habilitat. Combinant les 14
peces s’ha d’aconseguir dissenyar una figura humana, un
animal, un objecte, una figura geomètrica... que reprodueixi
un model real. Només hi ha una condició i és que s’han
d’emprar totes les peces en cadascuna de les figures que es
composen. Guanya el jugador o la jugadora que aconsegueix
fer-ne més quantitat.

51
CONSTRVCTIO LVDI /
JOC DE CONSTRUCCIÓ










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
models de construcció plastificats per a
imitar
3 jocs
gomets
full explicatiu

51. CONSTRVCTIO LVDI /
JOC DE CONSTRUCCIÓ
Objectiu:
Aixecar construccions.

Què necessitem?
Unes peces de construcció de fusta.

On juguem?
En un indret tancat o obert.

Quants hi poden jugar?
Un o dos nens/es per joc (6).

Com s’hi juga:
Joc d’habilitat i d’imaginació que consisteix en agafar i situar
les diferents peces, per anar formant una construcció simple o
complicada: mur, arc, columna... fins arribar a reproduir els
esquemes d’edificacions romanes més complicades com una
domus, una insulae, un temple, un fòrum, un arc de triomf,
etc. Poden inspirar-se amb les imatges que s’inclouen com a
models. Una vegada feta la construcció es pot desmuntar i
aprofitar les peces per fer-ne un altre o conservar-la. Poden
jugar-hi un o més participants i no tenen que emprar
necessàriament totes les peces que componen el joc.

51. JOC DE CONSTRUCCIÓ

CONSTRUCCIÓ ISÒDOMA
Situació dels carreus sobreposats a la meitat del següent per a
donar més estabilitat al mur.
ARQUITECTURA ARQUITRABADA
Construcció en què el sostre és pla, format per grans lloses de
pedra, horitzontals, que s’aguanten sobre columnes. Aquestes estan
formades, de baix a dalt, per una base, un fust i un capitell.
CONSTRUCCIÓ CLÀSSICA
Bàsica construcció grega i romana, formada de baix a dalt per: una
columna (am base, fust i capitell),
l’entaulament (la peça
horitzontal) i la teulada.
PORTALADA
Porta formada per un arc de mig punt o semicircular, amb les
rebranques (parts verticals), amb columnes.
PORTALADA
Porta formada per un arc de mig punt o semicircular, amb les
rebranques (parts verticals), amb columnes. Sobre l’arc tenim un
frontó (la peça triangular).
DOBLE PORTALADA
Porta formada per un dintell (peça plana), amb les rebranques
(parts verticals), planes o amb columnes. Estan decorades amb dos
elements triangulars frontons).
COLUMNA
Columna (suport vertical per aguantar un sostre) formada de baix a
dalt per una base quadrada, un fust amb 5 elements (tambors) i un
capitell quadrat.
ARCS
Dos arcs semicirculars s’aguanten sobre de tres gruixuts pilars
quadrangulars.
VOLTA
Estructura semicircular que cobreix un espai entre gruixuts murs,
rematada per una teulada de dues aigües (triangular).
OBELISC
Monument commemoratiu que ornava places o edificis, format per
una base i una estructura allargassada i alta, acabada en punta.
ARC DE TRIOMF
Porta construïda per commemorar algun triomf militar d’un
important militar o emperador. Se solien situar a dins o fora de les
ciutats. Aquest està format per dos gruixuts pilars (verticals), que
suporten un gran dintell (horitzontal) i que configuren la porta. Es
corona amb un frontó triangular.
ARQUITECTURA ARQUITRABADA
Construcció en què el sostre és pla, format per grans lloses de
pedra, horitzontals, que s’aguanten sobre pilars amb bases.

52
CLAVIS CAESARIS /
CLAU DE CÈSAR














3 folis
1bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
alfabets numerats
peces amb la clau de Cèsar en diferents
suports
15 llapis
5 gomes
3 maquinetes
Folis
gomets
full explicatiu

52. CLAVIS CAESARIS /
CLAU DE CÈSAR
Objectiu:
Familiaritzar-se amb la criptografia o “escriptura secreta”,
desxifrant un missatge.

Què necessitem?
Material per escriure i un exemple d’alfabet numerat, a més
del missatge per desxifrar.

On juguem?
Qualsevol espai serveix, ja sigui a l’aire lliure o un espai
tancat.

Quants hi poden jugar?
8 alhora, però també es pot fer en grup enviant missatges dels
uns als altres.

Com s’hi juga?
Per desxifrar el missatge cal substituir cada lletra de l’original
per la que correspon al seu número, restant-li 3, d’acord amb
el quadre següent:
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

0

1

2

3

4

5

6

7

8

8

10

11

12

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

En el cas de jugar a construir missatges secrets, cal fer el
procediment contrari, és a dir, numerar primer les lletres de
l’abecedari assignant el 0 a la lletra A, l’1 a la B i així
successivament. A continuació se substitueix cada lletra de
l’original per la que correspon al seu número +3.

53
TESSELLAE / MOSAIC



















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
full explicatiu què és un mosaic
300 fustetes
tessel·les
18 tubs pegament (cola blanca)
models fets
models en paper per imitar
papers quadriculats
15 llapis
8 Capses llapis de colors
5 gomes
3 maquinetes
gomets
full explicatiu

53. TESSELLAE / MOSAIC
Objectiu:
Realitzar un mosaic.
Què necessitem?
Un suport rígid, que pot ser una fusta; cola blanca, tisores, un
dibuix de model i tessel·les de diferents colors.
On juguem?
És preferible escollir un espai tancat.
Quants hi podem jugar?
Tot dependrà de l’espai disponible i del control que tinguem
del material.
Com s’hi juga?
És un taller que condicionat pels materials que els jugadors
tenen a l’abast, fa recomanable la següent forma de joc. Una
vegada realitzat el dibuix que servirà de model, es copia en el
suport i al seu damunt s’hi enganxen les tessel·les, vigilant els
colors. Si cal, es tallen les tessel·les per tal de delimitar ben bé
el dibuix. Al voltant s’hi pot fer una sanefa.

54
MAGNA TESSELLAE /
MOSAIC GRAN











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
fulls explicatiu què és un mosaic
Fusta gran amb el dibuix del mosaic
les tessel·les de tres colors diferents
gomets
full explicatiu

54. MAGNA TESSELLAE /
MOSAIC GRAN
Objectiu
Reproduir esquemes romans de mosaics.

Que necessitem?
Uns taulells i unes tessel·les.

Quants hi podem jugar?
Grups de 6 en 6.

On juguem?
En un lloc pla.

Com s’hi juga?
Els participants col·locaran les tessel·les sobre el taulell,
seguint el model i els colors previstos. Un cop acabat, es
guardaran de nou les peces al seu lloc.

55
PVPAS LVDERE /
JUGAR A NINES












3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
fulls plastificats amb l’explicació de les
diferents peces de roba
4 Nines de drap i els seus vestidets
3 Barbies i 3 Kent i els seus vestidets
4 cistelletes
gomets
full explicatiu

55. PVPAS LVDERE /
JUGAR A NINES
Objectiu:
Vestir i despullar nines de drap amb vestits romans

Què necessitem?
Una nina de drap i vestits.

On juguem?
En un espai, preferentment tancat.

Quants hi poden jugar?
És un joc individual però el poden realitzar diferents nens i
nenes alhora (10).

Com s’hi juga?
Les nenes i els nens vesteixen la nina segons sigui, en la seva
imaginació, un personatge o un altre: un senador, una
patrícia, un esclau o una esclava. Els ensenyarem com van
col·locats, en quin ordre i com es diuen. En desvestir-les,
deixaran les robes i les nines al seu lloc.

55. ORIENTACIONS DE TASQUES
REALITZABLES AMB ELS NENS/ES,
SOBRE EL TALLER DE JUGAR A NINES
ELS VESTITS ROMANS
1. Funcionament
INFORMACIÓ

Tenim:
Nines de drap i Barbies i Kents.
Diferents vestits per a cada tipus de ninos.
Les nenes romanes jugaven amb nines, per a simular i
aprendre la vida adulta. Com les actuals, podien comptar
amb vestuari i altres objectes. Els materials trobats són: la
roba, la fusta, la ceràmica pintada, la cera i l’ivori. Les més
elaborades podien tenir els braços i les cames articulades.
TÚNICA MASCULINA:
El model és molt senzill. Es distingeix per què són més
curtes que les de les dones, ja que els arribava pels
genolls. Sempre anava lligat amb un cinturó. Les
blanques són les de la gent més rica (ja que s’havien
de portat a la tintoreria). Ens haurem de fixar amb els
detalls per veure la categoria del personatge, ja que
les que nen una tela més fosca i basta, correspondria
als esclaus.
Els romans podien portar vàries túniques, una damunt
l’altra, segons el temps que feia, ja que era tant el
vestuari dels rics com dels pobres.
TOGA:
Gran peça de llana que es duia embolcallada damunt
de la túnica, sobre una espatlla i deixava l’altre braç
lliure. Aquesta peça tenia una col·locació molt
complicada, per mantenir els plecs ben posats i no
ensopegar, sempre calia l’ajut d’un esclau. Era un
símbol de romanitat. L’usaven com a roba de gala per
a certes ocasions i professions. Podia ser de diferents
colors, però la blanca amb una ratlla porpra era la més
preuada, ja que representava el càrrec de senador. En
general el color blanc sempre denotava una certa
capacitat econòmica, ja que requeria haver-la de
netejar a la tintoreria sovint.

PAENULA:
Capa sense mànigues i amb caputxa, usada per a
viatjar.

TÚNICA FEMENINA:
Les dones també portaven una túnica, més àmplia i
llarga que la masculina, a la que li podien sobreposar
d’altres, segons la temperatura i per sortir de casa. La
de sota era més lleugera i actuava de roba interior.
L’exterior, en canvi, era la més valuosa, per lluir. Les
més rústiques corresponien a les esclaves. Sempre
es lligava amb un cinturó, a l’alçada del pit, no a la
cintura. Sovint les túniques comptaven amb decoració,
botons o altres elements, a la part superior.

PALLA:
Peça de roba que es duia embolcallada damunt de la
túnica, com un xal, de colors molt variats i cridaners.
Es portava sobre una espatlla i deixava l’altre braç
lliure, o bé cobria el cap, a les dones casades, per
sortir al carrer.

2. Activitats
a. Farem un model de cada, per a poder establir una pauta que
han de copiar els nens/es.
b. Vestiran les nines i els ninos com anaven els romans,
seguint les pautes anteriors.
c. Els podem explicar com es deien les peces i com eren.
d. Controlarem que tractin el material amb correcció.
e. Retornarem el material ben classificat i correctament.

56
VESTES ET FAMILIA /
ELS VESTITS I LA FAMILIA











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
túniques, cinturons, pal·les i togues
un “burro” on van col·locats els vestits
Fulls plastificats amb l’explicació de les
peces dels vestits, femenins i masculins
gomets
full explicatiu

56. VESTES ET FAMILIA /
ELS VESTITS I LA FAMILIA
Objectiu:
Conèixer els membres d’una família romana, la manera de
vestir i d’arreglar-se.

Què necessitem?
Els diferents vestits que portaven els principals membres d’una
família.

On juguem?
L’espai és indiferent i pot ser a l’aire lliure o cobert.

Quants hi poden jugar?
Depèn dels membres de la família que considerem.

Com s’hi juga?
És lliure i correspon al grup decidir la manera de jugar-hi.
Proposem un model: cadascun dels jugadors/es pren un rol i
segons sigui el pater família, la mare, el/la fill/a, l’esclau/va,
haurà d’escollir el vestit que li correspongui. Aprendre els
noms de les diferents peces de roba que componen el seu
vestuari “personal”, a col·locar-se la túnica i la toga o bé el
vel, segons li correspongui. Caldrà adonar-se de la diferència
de qualitat de les robes emprades en la confecció dels vestits
d’acord amb el seu estatus.
Els aconsellarem que es vagin a pentinar i maquillar,
que s’emprovin les joies i un cop arreglats que es
passegin

pel

lloc.

elements del CdA.

Controlarem

el

retorn

de

tots

56. ORIENTACIONS DE TASQUES
REALITZABLES AMB ELS NENS/ES,
SOBRE ELS VESTITS ROMANS
ELS VESTITS ROMANS
1. Funcionament
ORGANITZACIÓ

Tenim:
 El carro de transport ple de vestits romans de diferents
tipologies i mides.
 Vels i togues.
 Cinturons
Primer de tot, haurem de distingir els vestits femenins dels
masculins, per vestir cada nen o nena amb el que li
correspongui.
TÚNICA MASCULINA:
El model és molt senzill. Es distingeix per què són més
curtes que les de les nenes, ja que els arribava pels
genolls. Sempre anava lligat amb un cinturó.
Les blanques són les de la gent més rica (ja que
s’havien de portat a la tintoreria). Ens haurem de fixar
amb els detalls per veure la categoria del personatge.
Els romans podien portar vàries túniques, una damunt
l’altra, segons el temps que feia, ja que era el vestuari
dels rics i pobres. Els esclaus duien un model només
agafat a una espatlla, per treballar a l’aire lliure
TOGA:
Gran peça de llana que es duia embolcallada damunt
de la túnica, sobre una espatlla i deixava l’altre braç
lliure. Aquesta peça tenia una col·locació molt
complicada, per mantenir els plecs ben posats i no
ensopegar, sempre calia l’ajut d’un esclau. Era un
símbol de romanitat. L’usaven com a roba de gala per
a certes ocasions i professions. Podia ser de diferents
colors, però la blanca amb una ratlla porpra era la més
preuada, ja que representava el càrrec de senador. En
general el color blanc sempre denotava una certa
capacitat econòmica, ja que requeria haver-la de
netejar a la tintoreria sovint.

TÚNICA FEMENINA:
Les dones també portaven una túnica, més àmplia i
llarga que la masculina, a la que li podien sobreposar
d’altres, segons la temperatura i per sortir de casa.
Sempre es lligava amb un cinturó, a l’alçada del pit,
no a la cintura. Sovint les túniques comptaven amb
decoració, botons o altres elements, a la part superior.

PALLA:
Peça de roba que es duia embolcallada damunt de la
túnica, com un xal, de colors molt variats i cridaners.
Es portava sobre una espatlla i deixava l’altre braç
lliure, o bé cobria el cap, a les dones casades, per
sortir al carrer.

2. Activitats
 Vestirem els nens i les nenes de romans, seguint les pautes
anteriors.
 Els podem explicar com es deien les peces i com eren.
 Poden anar a posar-se les joies romanes per completar
l’aparença romana.
 Podem recomanar-los que vagin al taller de perruqueria i
maquillatge romà.
 Controlarem que ens retornin el material.
 El col·locarem al carro de transport de nou

57
MAGISTER / EL MESTRE




























3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
fulls plastificats, explicatius amb proposta de
les activitats a fer
Bossa del mestre amb 7 pergamins dins
65 números romans (5 paquets de 12 lletres)
4 Àbacs
3 Llibretes romanes de cera d’exposició
6 Lletres gegants
13 Punxons
8 Llibretes grans de cera (perquè els nens
practiquin)
1 Silló
2 banquets
1 assot
1 pergamí
1 tinter
1 canya
1 lletra de fang
1 llàntia
1 safata amb materials: lletra de fang, tinter,
llàntia...
1 full explicatiu
gomets
full explicatiu
túniques ocres
cinturons

57. MAGISTER / EL MESTRE
Objectiu:
Realitzar un paral·lelisme entre la vida escolar romana i la
seva pròpia, tot comparant similituds i diferències.

Què necessitem?
Una tauleta de cera, un àbac, una túnica, lletres grans de
fusta, un banc i una cadira.

On juguem?
En un espai no massa gran.

Quants hi podem jugar?
Un jugador/a prendrà el paper del mestre i deu més faran
d’alumnes (11).

Com s’hi juga?
Les regles o el model de joc és lliure, tanmateix nosaltres en
proposem un sobre la base dels materials elaborats per a
aquesta activitat tot i que qualsevol altra forma de joc pot ser
vàlida. Entre tots els participants se simula una escola on, el
jugador/a que fa de mestre es vesteix amb la túnica i la toga, i
s’asseu en una gran cadira mentre imparteix la classe. Els
alumnes es vesteixen de “romans”, agafen les llibretes
romanes, el punxó i l’àbac I s’asseuen a escoltar les lliçons del
mestre. Quan el magister ho decideixi, els alumnes es
col·locaran les lletres i construiran paraules, jugant amb les
què disposen. Els comptes matemàtics els resoldran en l’àbac,
sense equivocar-se, ja que si no, el mestre castigarà el
deixeble que s’hagi equivocat. Cal recordar que les operacions
les faran amb xifres romanes.

57. ORIENTACIONS DE TASQUES
REALITZABLES AMB ELS NENS/ES,
SOBRE L’ESCOLA ROMANA
Farem vestir els alumnes, abans de començar l’activitat.

L’ÀBAC
1. Funcionament
U
D
C
M
DM
U
D

Cada filera correspon, de dalt a baix, amb les unitats,
desenes, centenes, unitats de mil... i així
successivament, segons el nombre de barres que
tingui l’àbac.
Per tant, per a assenyalar un número s’han de situar
el número de boles de cada fila, al costat dret.
Per exemple:
anem a fer el número 1.234.

C
M
DM

2. Activitats
a. Els podem dir un número i que els representin a l’àbac, a veure qui ho fa
millor o més ràpid.
b. Podem fer que busquin al grup de fitxes de fusta i el representin amb les
xifres romanes. Pensem, però, que cada paquet només conté una fitxa de
M i de C.
c. Fem sumes. Al número anterior li afegim una altra quantitat. Les boles es
col·loquen a continuació. En el moment que superem les 9 boles en una
filera, hem d’afegir una bola a la unitat més gran.
U
D
C
M

Per exemple:
Al 1.234 li sumem 340.
Si sumem les fitxes obtingudes, les noves boles més
les anteriors, línia a línia, ens surt el 1.574.

DM
d. Representem amb les fitxes de fusta el nou número.
e. Fem restes: operem com en les sumes, però en lloc d’afegir les boles, les
traiem.

LES FITXES DE FUSTA AMB ELS NÚMEROS ROMANS
Comptem amb 5 paquets amb 11 lletres cadascun d’ells:
M
1
X
D
1
V
C
1
I
L
1

3
1
3

1. Funcionament
Símbol

Valors

I

1

V

5

X

10

L

50

C

100

D

500

M

1000

Recordem que el sistema romà es basa en la
combinació de 7 lletres majúscules que
n’impliquen la suma, si estan al costat dret, i la
resta, a l’esquerra.
Per als números més alts, usaven un guió per
damunt de la xifra que indicava la multiplicació
per 1000.

2. Activitats
a. Dir números i formar-los. Guanya el que ho fa bé amb menys temps.
b. Reproduir les solucions de les activitats de l’apartat anterior.

ELS SISTEMES D’ESCRIPTURA I L’ESCOLA
1. Funcionament
Els romans per a fer les anotacions utilitzaven les llibretes de cera,
preferiblement tintada, per què es veia millor. Hi escrivien amb els punxons de
fusta o de metall amb la punta i corregien amb l’extrem oposat, pla. Podien tenir
diverses mides i comptar amb una o vàries pàgines.
D’altra banda, hem inclòs un model d’un volum romà (un pal de fusta amb un
papir enrotllat), que servia per a escriure-hi amb tinta i la canya (hem inclòs un
tinter i una canya). Com que el papir i el pergamí eren molt cars, s’usaven
suports diferents per a escriure-hi a un cost més baix (per exemple: roba,
ceràmica, fusta, plom...). Els mestres tenien una capsa de cuir, on guardaven el
material que necessitaven per al seu treball.
Per aprendre a llegir els mestres romans comptaven amb algunes eines: les
lletres grans, que se les col·locaven els esclaus a l’esquena com una motxilla, i
es passejaven per davant dels alumnes, lletres soles o formant síl·labes o
paraules... i les lletres de fang que servien per tocar i recordar el símbol.
L’assot era un instrument habitual per marcar la disciplina a la classe.
Les aules romanes no tenien res a veure amb les actuals, ja que les classes
s’acostumaven a fer al mig del carrer, a sota uns porxos. Els nens s’asseien en un
banc i es recolzaven per escriure al damunt dels genolls.
2. Activitats
Podem fer:
a. Asseure’ls als bancs.
b. Mostrar-los el material.
c. Fer desfilar alguns nens/es amb les lletres a l’esquena.
d. Escriure a les llibretes de cera.
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BVLLA / LA BUTLLA
























3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
pergamí tallat
4 tinters
8 canyes per escriure
full plastificat amb les normes del joc
fulls plastificats amb l’explicació de què
és una butlla
fulls plastificats amb l’explicació del
procés de fabricació de la butlla
full plastificat amb el nom del joc
pells tallades i sense tallar
10 bolígrafs o retoladors
10 plantilles
cordills
10 agulles de cosir
15 tisores
models de butlles fets
10 coixinets
10 punxons
Paper de cuina
Plàstic protector de la taula
gomets
full explicatiu

58. BVLLA / LA BUTLLA
Objectiu:
Descobrir la finalitat de l’objecte.

Què necessitem?
Cuir, un cordill, un petit pergamí i una canyeta per escriure.

On juguem?
Triarem un indret tancat.

Quants hi poden jugar?
Es tracta d’un joc individual, però hi poden prendre part un
grupet de deu alhora (10).

Com s’hi juga?
S’ha d’intentar realitzar amb cuir l’amulet que els fills dels
romans portaven al coll fins als disset anys i que contenia un
desig.
Escriuran, doncs, un desig en paper de pergamí amb l’ajut
d’una canyeta que farà de ploma.

58. QUÈ ÉS UNA BUTLLA?
És un penjoll de diversos materials que els pares posaven
al coll dels nadons com a símbol de romanitat i com a
amulet protector.
El nen, al vuitè dia, en què se li posava el nom, rebia
sobre el pit la bulla. Els materials podien ser diversos:
fusta, ós, cuir, or, plata..., segons la condició social i
econòmica de la família. Era el primer regal que el pare
feia al fill. Si bé inicialment era un senyal de ciutadania
romana i de fortuna, a poc a poc es transformà en un
amulet, amb virtuts especial contra els encanteris i mals
que podessin provocar les malediccions i les enveges dels
altres, sobretot contra el mal d’ull.
A l’interior s’hi
col·locaven herbes o pedres per protegir al nen, així com
hi escrivien bons desigs per a la seva infantesa.
Quan arribaven a l’adolescència, cap als 17 anys, els
nois/es l’oferien als déus domèstics (a Hèrcules o als déus
Lars), juntament amb les joguines, com a símbol
d’abandonar la infantesa i entrar en el món dels adults:
eren declarats major d’edat i constituïts en ciutadans
romans. D’altra banda, les noies se la treien en casar-se.

59
DOMVS / CASETES



















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
Maqueta del triclinium
Maqueta del cubiculum
Maqueta de la cuina
Maqueta d’un thermopolium
15 tisores
10 barres de pega
Fulls grans amb fotocòpies per muntar el
taller
Models pintats i retallats
8 capses de colors
3 maquinetes
5 gomes d’esborrar
gomets
full explicatiu

59. DOMVS / CASETES
Objectiu:
Simular l’estructura mobiliar d’una casa romana.

Què necessitem?
Maquetes, fotocòpies, colors, goma d’enganxar i tisores.

On juguem?
En qualsevol lloc que disposi de taula.

Quants hi poden jugar?
8 alumnes.

Com s’hi juga:
Els nens/es observaran les maquetes. A continuació triaran
quina volen reproduir. Agafaran les còpies corresponents,
pintaran els mobles i objectes, així com les parets i el terra de
l’espai. Després retallaran els objectes i els enganxaran on
correspongui, a fi de reproduir l’escena que tenen.

60
ARCvS ICTvS /
TIR A L’ARC










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
3 arcs i fletxes
3 dianes
gomets
full explicatiu

60. ARCvS ICTvSv /
TIR A L’ARC
Objectiu:
Encertar un blanc.

Què necessitem?
Arcs, fletxes, un blanc.

On juguem?
En un espai obert.

Quants hi poden jugar?
Tants com es vulgui i un àrbitre.

Com s’hi juga?
Es tensa la corda fixada als dos caps d’una verga de fusta fins
encorbar l’arc, per tal que adquireixi la força necessària per a
disparar fletxes. S’ha d’encertar, destruir o abatre la part
central d’un blanc d’1.6 metres d’alçada i 0.45 metres
d’amplada. Cada arquer ha de disparar tres sagetes en un
temps màxim de dos minuts i mig i 20 segons de temps entre
dos competidors. La puntuació s’efectua sobre la base dels
blancs aconseguits. Es pot llençar des de diferents posicions:
drets, agenollats o des de terra.
Proposem el següent sistema de joc. Es traça una línia
horitzontal al terra i al seu davant, a uns Quatre metres de
distància, es col·loca el blanc. Els jugadors/es per parelles
dispararan tres fletxes cadascun, una darrera de l’altra, tot
procurant encertar-ne la part central. Els vencedors de cada
parella formaran aleatòriament grups de dos, els quals
s’enfrontaran novament. Si el nombre de concursants és vuit,
caldrà tornar a repetir la competició entre els dos que quedin i
arribar a un sol guanyador. Triomfa el que ha aconseguit més
encerts, o bé el que les seves fletxes s’han apropat més al
centre.

61
MELA TRACIO/
PASSAR-SE LA POMA









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
100 pomes
gomets
full explicatiu

61. MELA TRACIO/
PASSAR-SE LA POMA
Objectiu:
Passar-se una poma amb la boca.

Què necessitem?
Una poma per equip.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
6 o 8 jugadors i jugadores per equip i un àrbitre.
Com s’hi juga?
Es col·loquen les pomes damunt d’una superfície plana i
relativament elevada, mentre els jugadors/es es distribueixen
en dos equips. Els components de cada grup formen una fila,
tot col·locant-se l’un al costat de l’altre. El primer agafa la
poma amb la boca i l’ha de passar al següent concursant i així
successivament. Quedarà eliminat el col∙lectiu que usi les
mans o els caigui la poma al terra. L’equip guanyador serà
aquell que aconsegueixi passar la poma per cadascun dels
jugadors/es, el més ràpidament possible.

62
QvATTOR ANGvLvS /
ELS QUATRE CANTONS

3 folis

1 bolígraf

1 carpeta

full plastificat amb les normes del joc

full plastificat amb el nom del joc

gomets

full explicatiu
(una carpeta)

62. QvATTOR ANGvLvS /
ELS QUATRE CANTONS
Objectiu:
Ser més àgil que els companys/es.

Què necessitem?
Un quadrat delimitat per 4 cantons o 4 arbres, d’una mida
aproximada de 4x4 metres.

On juguem?
A l’aire lliure i en un lloc ampli.

Quants hi poden jugar?
5 alumnes.

Com s’hi juga:
4 jugadors/es se situen als angles del quadrat o bé al costat
d’un dels arbres que composin la mateixa figura, i un 5è al
centre. Els nois i les noies han de córrer el més ràpidament
possible a un altre angle (procurant que el concursant del
centre no ocupi el seu lloc durant el desplaçament). Si
succeeix així, haurà d’intentar fer-se amb un angle o bé
s’haurà de quedar al centre. Guanya el concursant que no ha
estat mai al mig o hi ha estat menys cops. En època romana el
guanyador rebia un casc com a premi.

63
CIRCvLvS LvDvS /
JOC DEL CERCLE










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
25 ossets, boles de xiprer, pinyes o
pedres
1 lona gran
gomets
full explicatiu

63. CIRCvLvS LvDvS /
JOC DEL CERCLE
Objectiu:
Situar els ossets dins del cercle.

Què necessitem?
5 ossets, boles de xiprer, pinyes o pedretes per jugador/a.

On juguem?
A l’aire lliure.

Quants hi poden jugar?
5 alumnes.

Com s’hi juga?
Els jugadors/es intentaran, a partir d’una distància definida,
llençar i situar cadascuna de les fitxes a l’interior d’un cèrcol
dibuixat al terra. Alhora, s’ha de calcular bé la tirada per tal de
desplaçar les fitxes dels contrincants fora del cercle. Els
jugadors llencen una peça cada cop i ho repeteixen mantenint
el mateix ordre, fins a completar cinc tirades. Guanya qui
aconsegueix tenir primer les cinc fitxes dins la circumferència.

64
COTTABE/
LLENÇAR AIGUA













3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
4 olles
4 gots de terrissa
2 garrafes d’aigua
1 bastó
1 gerra per posar l’aigua
gomets
full explicatiu

64. COTTABE/
LLENÇAR AIGUA
Objectiu:
Omplir un recipient de líquid.

Què necessitem?
Copes o gerres, aigua i un recipient per a cada jugador/a.

On juguem?
A l’aire lliure.

Quants hi poden jugar?
5 jugadors i un àrbitre.

Com s’hi juga?
Es disposen els recipients buits a un metre de distància dels
jugadors/es. Cada participant omple d’aigua la seva copa i
llença des d’un metre de distància el líquid al recipient,
procurant que caigui al seu interior. Guanya aquell concursant
que després de 10 tirades ha aconseguit omplir més el
recipient de líquid. Una variant d’aquest joc consistiria en
penjar els recipients i fer-los moure de forma oscil·latòria i
constant, augmentant-ne el grau de dificultat.

65
hippas /
joc del cavaller









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
1 pedra
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
gomets
full explicatiu

65. hippas /
Joc del cavaller
Objectiu:
Arribar primer a la meta.

Què necessitem?
Una pedra.

On juguem?
A l’aire lliure.

Quants hi poden participar?
4 parelles i 1 àrbitre.

Com s’hi juga?
Un dels jugadors/es puja sobre les espatlles del seu
company/a que fa de cavall i que va lleugerament corbat. El
genet tapa els ulls del portador, el qual haurà de ser guiat per
la veu del primer. Un cop s’ha traçat la ratlla de la sortida, els
equips avancen fins creuar la meta assenyalada per una pedra.
Guanya l’equip que hi arriba abans.

66
Ephedrismos (2) /
joc del portador









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
1 pedra
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
gomets
full explicatiu

66. ephedrismos (2) /
Joc del portador
Objectiu:
Arribar primer a la meta.

Què necessitem?
Una pedra.

On juguem?
A l’aire lliure.

Quants hi poden participar?
4 equips de 2 jugadors/es i 1 àrbitre.

Com s’hi juga?
Els jugadors/es es disposen darrera d’una línia de sortida. Un
d’ells puja a l’esquena del seu company/a amb una cama
doblegada. El genet tapa els ulls del portador, el qual ha de
ser guiat per la veu del primer. Un cop donada la sortida, els
equips avancen fins arribar a la meta marcada amb una pedra.
Guanya l’equip que hi arriba abans i el genet no ha caigut.

67
Conchae lvdvs /
joc de la petxina









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
1 petxina
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
gomets
full explicatiu

67. CONCHAE LVDVS/
JOC DE LA PETXINA
Objectiu:
Atrapar els contrincants.

Què necessitem?
Una petxina.

On juguem?
A l’aire lliure.

Quants hi poden jugar?
10 alumnes dividits en dos equips i un àrbitre.

Com s’hi juga?
Es traça una ratlla al terra i un equip se situa al costat est (a la
sortida del sol, el dia) i l’altre, a l’oest (la nit). L’àrbitre llença a
l’aire la petxina mentre pregunta: “Dia o nit?”. Si cau del costat més
clar guanya el dia i significa que aquest equip haurà de perseguir
l’altre. El primer concursant que és agafat esdevé l’”ase”, és a dir,
haurà de carregar al coll el company que l’ha pres. El joc continua
llençant de nou la petxina, fins que un equip està totalment
composat d’”ases” i, per tant, perd.

68
VENATIONE FvNIS/
CAÇA AMB CORDA









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
1 corda llarga
gomets
full explicatiu

68. VENATIONE FvNIS/
CAÇA AMB CORDA
Objectiu:
Atrapar un noi/a amb la corda.

Què necessitem?
Una corda d’uns 4 metres de llarg.

On juguem?
A l’aire lliure.

Quants hi poden jugar?
8 o 10 jugadors/es.

Com s’hi juga?
Dos jugadors/es agafen la corda, un per cada extrem, i mentre
corren han d’atrapar algun dels altres participants, tot tancantlos amb la corda sense que es puguin escapar. Cada
participant atrapat es queda aturat i fora del joc. Quan ja en
tenen dos, intercanvien els papers i passen a ser els
caçadors/es, mentre els altres fan de caça.

69
FVCI ROMANI/AFAITS
ROMANS
















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
gomets
full explicatiu
Pintures diverses pels ulls
Pintures pels llavis
Talc per la base
Coloret
Purpurina
Instruments de maquillatge
Tovalloletes
Paper de cuina

69. FVCI ROMANI/AFAITS
ROMANS
Objectiu:
Apropar-se a l’estètica romana

Què necessitem?
Maquillatges, estris de maquillatge i il·lustracions de rostres de
dones romanes.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
8 alumnes

Com s’hi juga?
Seguint els models antics, les maquilladores intentaran
reproduir els maquillatges que empraven les dones romanes:
1. Estendre amb la brotxa els polvos talc, que quedi ben
repartit per tota la cara.
2. Posar coloret a les galtes.
3. Pintar els ulls d’algun color.
4. Fer la línia dels ulls amb un llapis negre.
5. Pintar els llavis.
6. Posar una piga a prop dels llavis o les galtes.
Per un home romà:
1. Fer la ratlla els ulls
2. Posar coloret a les galtes
3. Posar una mica de purpurina als cabells.

70
COMAE
PECTITAE/PENTINATS
ROMANS












3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
gomets
full explicatiu
Pintes
Agulles de cabell llargues i curtes (segons la
llargada del cabell)
Cintes pel cabell
Purpurina

70 COMAE PECTITAE
PENTINATS ROMANS

/

Objectiu:
Apropar-se a l’estètica romana

Què necessitem?
Maquillatges, estris de maquillatge i il·lustracions de rostres de
dones romanes.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
8 noies o nois

Com s’hi juga?
Els monitors i monitores aconsellaran a les nenes que abans
de jugar als pentinats romans vagin a fer les agulles de cabell
(joc 166), per tal d’aprofitar-les en aquest joc.
Seguint els models antics, els perruquers intentaran reproduir
els pentinats que duien les dones i els homes romans. Es
rentaven el cabell emprant un ou. Us podeu fer un recollit amb
trenes, subjectades amb agulles i guarniments de cintes de
colors, pols daurada, flors.

71
ASCOLIA/
JOC DE L’ODRE











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
1 pilota
1 bastó
1 corda
gomets
full explicatiu

71. ASCOLIA/
JOC DE L’ODRE
Objectiu:
Fer arribar l’odre o la pilota a la meta.

Què necessitem?
Un odre o una pilota, una corda i un pal.

On juguem?
A l’aire lliure.

Quants hi poden jugar?
6 jugadors/es.

Com s’hi juga?
Es traça un cercle de tres metres de diàmetre al terra i es
col·loca al centre l’odre o la pilota. Els jugadors/es es posen en
línia fora del cercle i, a peu coix, han d’arribar a aconseguir
l’odre o la pilota situats al mig, que xutaran fins a la meta.
Aquesta es troba localitzada a un metre del límit del cercle i té
l’amplada també d’un metre. Guanya el jugador/a que
aconsegueix fer-lo creuar la meta.

72
ORNAMENTIS/
JOIERIA ROMANA













3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
boles de fusta i altres materials
cordills
10 tisores
pells
models de collarets i polseres
gomets
full explicatiu

72. ORNAMENTIS/
JOIERIA ROMANA
Objectiu:
Apropar-se a l’estètica romana.

Què necessitem?
Petxines, boletes de vidre, de metall, de ceràmica, de fang,
fils, filferros, cordills, làmines d’estany, coure, colors de
tempera i models d’època romana.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
Tots els que vulguem, en funció de la quantitat de material
que disposem.

Com s’hi juga:
Seguint els models romans, intentarem construir peces
d’orfebreria. Els romans i les romanes eren molt aficionats a
guarnir-se amb joies, sobretot els dies de les grans celebritats
i per assistir a les festes i sopars. Les dones usaven arracades
d’or ornades amb diferents pedres, grans anells auris o
combinats amb pedres precioses i semiprecioses. També es
podien posar polseres realitzades amb metalls valuosos i
enriquides amb pedres, que es distribuïen pels braços i pels
turmells. Les perles que venien de l’orient es consideraven
unes joies molt valuoses i exòtiques. Les faules servien per
sostenir-se les robes i les agulles del cabell s’empraven per
recollir-se’l, sovint elaborades en ós o ivori. Els homes
portaven sobretot anells.

73
EMO ET VENDO/
COMPRAR I VENDRE
















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
productes variats (dependrà d’allò que
ens
subministrin!)
exemples
d’alguns
aliments
romans:
formatges,
xoriços,
codonyat, fruites seques, pa, oli, sal, mel,
verdures,
olives,
fruites,
pebre,
melmelades...
plats i bols
1 setrill
culleres i ganivets
paper de cuina
gomets
full explicatiu de com muntar la parada
bosses brossa
tovalloletes humides

73. EMO ET VENDO/
COMPRAR I VENDRE
Objectiu:
Simular compres i vendes.

Què necessitem?
Tramussos (monedes usades pels nens romans en els seus
jocs)

i

objectes,

aliments,

etc.

per

vendre

i

comprar,

contextualitzats en l’època romana.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
En grupets de 5 o 6 alumnes.

Com s’hi juga:
Muntem una paradeta, en les quals es faran les transaccions
comercials: els nens i les nenes compraran els productes
alimentaris disponibles. Donarem els productes a canvi dels
tramussos que ens donaran els clients infantils.

74
PECvNIA ICTvS /
LLENÇO LA MONEDA










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
20 monedes
4 taulers de joc de fusta
gomets
full explicatiu

74. pECvNIA ICTvS /
LLENÇO LA MONEDA
Objectiu:
Encertar el màxim número de monedes als forats.

Què necessitem?
Un taulell foradat i 5 monedes per a cada jugador/a.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
4 nois i noies i un àrbitre.

Com s’hi juga?
Es col·loca el taulell de joc al terra, damunt d’una superfície
plana i es marca una línia a un metre de distància. Els
jugadors/es es posen al seu darrera i un després de l’altre
llencen les monedes al taulell i les han de col·locar als forats
que hi ha. Guanya aquell participant que n’ha encertat més.
Poden fer una sola tirada o bé que cada concursant repeteixi
fins a tres vegades el llançament. El guanyador/a serà també
el que hagi tingut més encerts en total.

75
MILITES / TROPA 2










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
3 taulers
48 monedes o boles de xiprer o pedres o
ossets
gomets
full explicatiu

75. MILITES / TROPA 2
Objectiu:
Encertar en tots els forats.

Què necessitem?
16 monedes o boles de xiprer o pedres o ossets per jugador/a,
un taulell de fusta amb la disposició dels forats, sinó s’han de
traçar al terra.

On juguem?
En un indret obert.

Quants hi poden jugar?
4 o 5 alumnes i un àrbitre.

Com s’hi juga?
Se situa el taulell de joc al terra, damunt d’una superfície
plana o es reprodueix el dibuix en un sòl arenós. Els
jugadors/es llençaran les seves 16 peces, intentant introduirne una a una en cada forat, fins arribar a la darrera, situada al
rectangle que està acompanyada de les lletres P i F, com a
símbols de la palma i feliciter que devia aconseguir el
guanyador. Tot i que l’objectiu del joc consisteix en encertar
els 16 forats i de manera ordenada, podem considerar
guanyador/a al que n’encerta més, degut a la complexitat del
procés. Si es produeix un empat, llavors serà el que ho hagi
fet seguint l’ordre establert.

76
SACCVS CvRSv/
CURSA DE SACS










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
1 bastó
5 sacs
gomets
full explicatiu

76. SACCvS CvRSv /
CURSA DE SACS
Objectiu:
Arribar a la meta.

Què necessitem?
Sacs.

On juguem?
En un indret obert.

Quants hi poden jugar?
5 alumnes i un àrbitre.
Com s’hi juga?
Els participants posen les cames dins dels sacs i el sostenen
amb les mans. Després d’haver traçat una ratlla al terra, a
partir de la qual se situaran els jugadors i jugadores, aquests
hauran de córrer dins dels sacs, fins arribar a la línia de la
meta, situada a uns 6 metres, un cop l’àrbitre dóna l’avís de
sortida. Guanya aquell concursant que aconsegueix arribar el
primer i que no hagi sortit del sac.

77
OMILLA
ENCERTAR DINS DEL
CERCLE










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
15 monedes o boles de xiprer o pedres o
ossets
1 lona gran
gomets
full explicatiu

77. OMILLA /
ENCERTAR DINS DEL
CERCLE
Objectiu:
Encertar dins del cercle.

Què necessitem?
3 fitxes (nous, pedres, castanyes, monedes, boles de xiprer o
taves) per a cada alumne, un pal, 1 corda.

On juguem?
A l’aire lliure.

Quants hi poden jugar?
4 o 5 jugadors i un àrbitre.

Com s’hi juga?
Ajudats d’una corda i un bastó, tracem al terra el dibuix que
tenim a sota. Cada jugador/a llença una fitxa, procurant que
se situï a l’interior del cercle. Quan han llençat tots els
participants, es repeteix amb una segona fitxa intentant
desplaçar la dels contrincants cap un sector de menys
puntuació. Després es repeteix una tercera vegada. Com que
està dividit en tres parts desiguals, segons caiguin no tenen el
mateix valor: el sector gran valdrà 1 punt, el mitjà, 5 i el més
petit, 10. Guanya aquell que aconsegueixi una puntuació més
alta.

78
TRVNCVLORVM LVDVS /
JOC DE BITLLES









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
3 jocs
gomets
full explicatiu

78. TRVNCVLORVM LVDVS
/ JOC DE LES BITLLES
Objectiu:
Abatre les bitlles.

Què necessitem?
3 boles per a cada jugador/a, a més del joc de bitlles (9 peces
i la porta).

On juguem?
On es vulgui, preferentment a l’aire lliure.

Quants hi poden jugar?
5 jugadors/es i un àrbitre.

Com s’hi juga?
Situem prèviament les 9 bitlles, en disposició romboïdal (1, 2,
3, 2, 1). A uns 20 cm de la primera, construïm la porta
formada per tres peces (dues rebranques i una llinda). A
continuació, cada participant llençarà la bola que ha de passar
per sota de la porta i abatre les bitlles. Un cop ha acabat amb
les seves boles, es comptarà quantes bitlles ha enderrocat.
Guanya aquell noi/a que ha abatut més peces.

79
SALIRE CLAVDO PEDE /
SALTAR SOBRE UN PEU
Una carpeta amb:

3 folis

1 bolígraf

1 carpeta

full plastificat amb les normes del joc

full plastificat amb el nom del joc

79. SALIRE CLAVDO PEDE /
SALTAR SOBRE UN PEU
Objectiu:
Fer molts salts.

Què necessitem?
Res.

On juguem?
A l’aire lliure.

Quants hi poden jugar?
10 alumnes i un àrbitre.

Com s’hi juga?
Els jugadors/es es col·loquen un al costat de l’altre, per tal que
estiguin a prou distància per no destorbar-se quan saltin. Tots
els participants dobleguen una cama perquè no toqui al terra i
han de saltar sobre un sol peu, a mesura que es van comptant
el número d’elevacions que realitza. Guanya aquell noi/a que
fa més salts, sense canviar de cama, ni que la doblegada toqui
al terra.

80
GRvS /
CÓRRER SOBRE UN PEU









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
1 bastó
gomets
full explicatiu

80. GRvS /
CÓRRER SOBRE UN PEU
Objectiu:
Atrapar els companys/es.

Què necessitem?
Un bastó.

On juguem?
A l’aire lliure.

Quants hi poden jugar?
10 jugadors/es.

Com s’hi juga?
Els participants s’agafen un peu amb la mà i tots corren
saltant a peu coix, sense que puguin canviar de cama ni de
mà. Un jugador/a, proveït d’un bastó, persegueix els seus
companys/es. Quan el noi/a que porta el bastó toca un
contrincant, aquest passarà a ocupar el seu lloc i esdevé la
grua.

81
AKINETINDA /
PERDRE L’EQUILIBRI

3 folis

1 bolígraf

1 carpeta

full plastificat amb les normes del joc

full plastificat amb el nom del joc

gomets

full explicatiu
(una carpeta)

81. AKINETINDA /
PERDRE L’EQUILIBRI
Objectiu:
No moure’s.

Què necessitem?
Res.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
5 alumnes.

Com s’hi juga?
Quatre dels participants es col·loquen formant un quadrat i el
cinquè es posa al centre. Aquest últim resta dret i immòbil
suportant les successives empentes dels altres quatre. Ha de
resistir sense moure’s, si ho fa, perd i un altre ocupa el seu
lloc.

82
TVRBO FACERE /
FER LA BALDUFA

3 folis

1 bolígraf

1 carpeta

full plastificat amb les normes del joc

full plastificat amb el nom del joc

gomets

full explicatiu
(una carpeta)

82. TVRBO FACERE /
FER LA BALDUFA
Objectiu:
Girar.

Què necessitem?
Res.

On juguem?
A l’aire lliure.

Quants hi poden jugar?
Grups de dos.

Com s’hi juga?
Els participants, de dos en dos, s’agafen de les mans i un d’ells
puja damunt del peu de l’altre, mentre el primer gira sobre el
peu que té lliure. Les parelles han d’anar girant al seu voltant
sense deixar-se anar de les mans, ni separar els peus, ni
perdre l’equilibri o bé caure. Guanya l’equip que aconsegueix
donar més voltes i més ràpides durant més estona.

83
SCAPERDA /
ESTIRAR LA CORDA 2










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
4 cordes amb bastons
8 bastons
gomets
full explicatiu

83. sCAPERDA /
ESTIRAR LA CORDA 2
Objectiu:
Tenir força i equilibri.

Què necessitem?
Una corda curta lligada a dos bastons (un en cada extrem) i
una branca.

On juguem?
A l’aire lliure.

Quants hi poden jugar?
Grups de dos alumnes i un àrbitre.

Com s’hi juga?
Posem una branca al terra o tracem una ratlla mentre el dos
jugadors/es estiren un per cada costat, amb l’objectiu de fer
perdre l’equilibri al contrincant o fer-li passar la ratlla i portarlo al seu terreny de joc. També es pot girar la corda per
apropar-nos al company/a. Qui sobrepassa o xafa la ratlla del
terra perd.

85
GRALLIS GRADI /
CAMINAR SOBRE
XANQUES

3 folis

1 bolígraf

1 carpeta

full plastificat amb les normes del joc

full plastificat amb el nom del joc

5 parells de xanques

1 bastó

gomets

full explicatiu
(una carpeta)

85. GRALLIS GRADI /
CAMINAR SOBRE
XANQUES
Objectiu:
Mantenir l’equilibri.

Què necessitem?
Xanques.

On juguem?
A l’aire lliure.

Quants hi poden jugar?
Depenent del nombre de xanques que disposem.

Com s’hi juga?
Es distribuiran unes xanques per a cada jugador/a i aquest
pujarà dalt i mantindr’a l’equilibri. Prèviament, s’hauran
marcat dues ratlles al terra a uns 4 metres de distància l’una
de l’altra. Els participants es col·locaran darrera de la primera
línia i intentaran arribar caminant sobre les xanques, a la
segona. Guanyen aquells que més vegades puguin traspassar
les línies.

86
BUTLLa DE METALL























3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
peces de metall
10 punxons
plantilles
5 martells cap de goma
5 peces de fusta amb enformadors
15 tisores
15 llapis
10 coles (tipus imedio)
Models
4 Maquinetes i 5 gomes d’esborrar
10 Coixinets
3 Coles (tipus imedio)
imatges de butlles romanes plastificades
3 cordons
informació de què és una butlla
gomets
full explicatiu

86. BUTLLa de METALL
Objectiu:
Realitzar una butlla àuria.
Que necessitem?
Peça de metall, punxó, plantilla, martell de goma, enformadors, tisores,
llapis, cola, models, cordó.
Quants hi podem jugar?
Màxim 8 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra capacitat
de control dels materials i dels infants.
On juguem?
En qualsevol lloc on hi hagi una superfície plana.
Com s’hi juga?
Passos a seguir:
1. Tria un model de butlla.
2. Agafa la plantilla circular i situa-la sobre un tros de metall. Marca la
forma amb un punxó.
3. Fes el mateix en una segona peça.
4. Situa-la sobre l’enformador metàl·lic i al damunt col·loca la peça
convexa de fusta.
5. Ves picant amb el martell i mou el metall fins donar-li una forma
còncava.
6. Fes el mateix amb una altra cara de la butlla.
7. Si vols, pots marcar punts per tot el seu voltant.
8. Un cop modelades, enganxa-les per la vora, de tal manera que
quedin com una peça única.
9. Marca la part superior i retalla-la.
10.
Pots enganxar-li una peça rectangular a la part central.
11.
Si vols, marca-hi ratlles i/o punts com a decoració.
12.
Doblega-la per la meitat i enganxa-la sobre el cèrcol anterior.
13.
Passa-hi un cordill i ja et pots posar la butlla al coll.

86. QUÈ ÉS UNA BUTLLA?
És un penjoll de diversos materials que els pares posaven
al coll dels nadons com a símbol de romanitat i com a
amulet protector.
La nena i el nen (al vuitè i novè dia, respectivament, en
què se li posava el nom) rebien sobre el pit la bulla. Els
materials podien ser diversos: fusta, ós, cuir, or, plata...,
segons la condició social i econòmica de la família. Era el
primer regal que el pare feia al fill. Si bé inicialment era
un senyal de ciutadania romana i de fortuna, a poc a poc
es transformà en un amulet, amb virtuts especial contra
els
encanteris i mals que podessin provocar les
malediccions i les enveges dels altres, sobretot contra el
mal d’ull. A l’interior s’hi col·locaven herbes o pedres per
protegir al nen o nena, així com hi escrivien bons desigs
per a la seva infantesa.
Quan arribaven a l’adolescència, cap als 17 anys, els nois
l’oferien als déus domèstics (a Hèrcules o als déus Lars),
juntament amb les joguines, com a símbol d’abandonar la
infantesa i entrar en el món dels adults: eren declarats
major d’edat i constituïts en ciutadans romans. D’altra
banda, les noies se la treien en casar-se.

87
BACILLA / BASTONETS









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
4 jocs
gomets
full explicatiu

87. bACILLA / BASTONETS
Objectiu:
Agafar el màxim de bastonets.

Què necessitem?
Un feix de bastonets.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
4 alumnes.

Com s’hi juga?
Un jugador/a llença el feix de bastonets, de tal manera que
quedin bastant junts. Després s’han d’agafar d’1 en 1 sense
que es moguin els altres. Si succeeix això, ha de parar de
jugar i continua el següent. Quan s’han acabat els bastons,
cada participant compta el número que en té i, lògicament,
guanya el que n’ha aconseguit més.

88
TRIS / TRES EN LÍNIA
CIRCULAR (2)











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
3 jocs i 18 fitxes
1 lona gran
6 fitxes grans
gomets
full explicatiu

88. TRIS / TRES EN LÍNIA
CIRCULAR (2)
Objectiu:
Alinear tres fitxes.

Què necessitem?
1 taulell i 3 fitxes per a cada jugador/a.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
Dos contrincants per taulell.
Com s’hi juga?
Es disposa d’un taulell circular creuat per quatre diagonals
equidistants i es marquen 9 punts de jocs: 8 en les
interseccions de les diagonals amb la circumferència i un en el
centre del cercle. També es pot fer el dibuix al terra. El joc,
igual que el tres en línia convencional, consisteix en alinear les
tres fitxes d’un dels jugadors/es. Guanya qui ho aconsegueix.

89
ALQvERQvE / “DAMES”











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
3 jocs i 60 fitxes
1 lona gran
24 fitxes grans
gomets
full explicatiu

89. ALQvERQvE / DAMES
Objectiu:
Anular les fitxes del contrincant.

Què necessitem?
1 taulell i 12 fitxes per a cada jugador/a.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
2 alumnes per taulell.

Com s’hi juga?
El taulell consta de 8 per 8 quadrats amb diagonals. Cada
jugador col·loca les seves 12 fitxes sobre els punts
d’intersecció, en un dels extrems de la fusta. Cada peça es pot
moure en 5 direccions, sense retrocedir mai: en lateral,
transversalment i endavant. Es pot avançar saltant per
damunt de les fitxes dels contrincants, «menjant-se-les», es
poden anular vàries fitxes enemigues d’una sola jugada.
Guanya qui captura primer les fitxes de l’adversari.

90
LvDvS DELTAE /
JOC DEL DELTA










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
30 pedres o monedes o boles de xiprer o
ossets o nous
1 lona gran
gomets
full explicatiu

90. LvDvS DELTAE /
JOC DEL DELTA
Objectiu:
Obtenir el màxim nombre de punts.

Què necessitem?
5 pedres o nous o monedes o boles de xiprer per a cada
jugador/a.

On juguem?
A l’aire lliure.

Quants hi poden jugar?
6 nois o noies.
Com s’hi juga?
Es dibuixa un triangle al terra representant la lletra grega
Delta. El triangle es divideix en 10 parts, amb ratlles
horitzontals. A cada part se li escriu un número romà, essent
un X (10) el vèrtex superior. Els participants llencen les seves
nous o pedres dins del triangle des d’una distància de 2 o 3
metres. Cada jugador/a té cinc tirades. Es compten els punts.
El guanyador/a serà aquell que n’obté més.

91
MALVM CAPERE /
PESCAR LA POMA










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
2 recipients
100 pomes
gomets
full explicatiu

91. MALVM CAPERE /
PESCAR LA POMA
Objectiu:
Pescar la poma.

Què necessitem?
Pomes grans i un recipient amb aigua.

On juguem?
A l’aire lliure.

Quants hi poden jugar?
4 nois i noies.

Com s’hi juga?
Submergim una pomes dins el recipient i cada noi/a intenta
agafar-la amb la boca, mantenint les mans darrera l’esquena,
durant un temps màxim de tres minuts. Si ho aconsegueix es
pot menjar la poma com a premi i se’n posa una altra, sinó ho
intenta el pròxim jugador/a.

92
JUGAR A NINES DE PAPER

















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
retallables de vestits de nens i nenes
romans
fulls explicatius de les peces de vestir
10 tisores
10 capses de llapis de colors
5 maquinetes
4 gomes
models pintats
gomets
full explicatiu
nina d’ivori i vestits
enquadernadors

92. JUGAR A NINES DE
PAPER
Objectiu:
Confeccionar nines de paper i jugar-hi.

Què necessitem?
Retallables, tisores, enquadernadors, pega i colors.

On juguem?
En un espai, preferentment tancat, amb taules i cadires.

Quants hi poden jugar?
És un joc individual però el poden realitzar diferents nens i
nenes alhora (10).

Com s’hi juga?
Cal escollir el personatge que es vol. Es pinta la figura i els
vestits. Després es retallen seguint els punts o línies
establertes. Quan retallin els vestits han de tenir cura de
deixar les pestanyes perquè es puguin doblegar i subjectar-les
bé a la figura, sense que caiguin.

92. ORIENTACIONS DE TASQUES
REALITZABLES AMB ELS NENS/ES,
SOBRE EL TALLER DE JUGAR A NINES DE
PAPER
ELS VESTITS ROMANS
1. Funcionament
INFORMACIÓ

Tenim:
Nines i ninos de paper amb els seus vestidets, segons el sexe
i la circumstància.
Les nenes romanes jugaven amb nines, per a simular i
aprendre la vida adulta. Com les actuals, podien comptar
amb vestuari i altres objectes. Els materials trobats són: la
roba, la fusta, la ceràmica pintada, la cera i l’ivori. Les més
elaborades podien tenir els braços i les cames articulades.
TÚNICA MASCULINA:
El model és molt senzill. Es distingeix per què són més
curtes que les de les dones, ja que els arribava pels
genolls. Sempre anava lligat amb un cinturó. Les
blanques són les de la gent més rica (ja que s’havien
de portat a la tintoreria). Ens haurem de fixar amb els
detalls per veure la categoria del personatge, ja que
les que nen una tela més fosca i basta, correspondria
als esclaus.
Els romans podien portar vàries túniques, una damunt
l’altra, segons el temps que feia, ja que era tant el
vestuari dels rics com dels pobres.

TOGA:
Gran peça de llana que es duia embolcallada damunt
de la túnica, sobre una espatlla i deixava l’altre braç
lliure. Aquesta peça tenia una col·locació molt
complicada, per mantenir els plecs ben posats i no
ensopegar, sempre calia l’ajut d’un esclau. Era un
símbol de romanitat. L’usaven com a roba de gala per
a certes ocasions i professions. Podia ser de diferents
colors, però la blanca amb una ratlla porpra era la més
preuada, ja que representava el càrrec de senador. En
general el color blanc sempre denotava una certa
capacitat econòmica, ja que requeria haver-la de
netejar a la tintoreria sovint.

PAENULA:
Capa sense mànigues i amb caputxa, usada per a
viatjar.

TÚNICA FEMENINA:
Les dones també portaven una túnica, més àmplia i
llarga que la masculina, a la que li podien sobreposar
d’altres, segons la temperatura i per sortir de casa. La
de sota era més lleugera i actuava de roba interior.
L’exterior, en canvi, era la més valuosa, per lluir. Les
més rústiques corresponien a les esclaves. Sempre
es lligava amb un cinturó, a l’alçada del pit, no a la
cintura. Sovint les túniques comptaven amb decoració,
botons o altres elements, a la part superior.

PALLA:
Peça de roba que es duia embolcallada damunt de la
túnica, com un xal, de colors molt variats i cridaners.
Es portava sobre una espatlla i deixava l’altre braç
lliure, o bé cobria el cap, a les dones casades, per
sortir al carrer.

2. Activitats







Triaran el personatge que volen treballar.
Pintaran la figura i els vestits.
Els retallaran i els col·locaran, seguint l’ordre establert.
Els podem explicar com es deien les peces i com eren.
Controlarem que tractin el material amb correcció.
Retornarem el material ben classificat i correctament.

93
SERVEI D’AIgUA












3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
gots de plàstic
ampolletes d’aigua
bosses de la brossa
paper de cuina
1 garrafa de vi romà
1 garrafa d’aiguamel

93. SERVEI D’AIgUA

Els monitors/es encarregats del lliurament d’aigua haureu
de:
Pel que fa als alumnes:

 Lliurar una sola ampolla o got d’aigua per a cada

nen/a.
 Que els nens demanin aigua amb ordre i si hi ha
molta aglomeració que facin una fila.
 Dir-los que el recipient, un cop buit, l’han de llençar
en una paperera o capsa.
Pel que fa als professors/es:
 Donar l’aigua que demanin.
 Servir en gotets petits si us ho demanen, aigua amb
mel o bé vi amb mel.
 Demanar que llancin els gots en un contenidor.

No es pot donar vi a cap monitor/a.

94
ENTRADA














3 folis
5 bolígrafs
1 carpeta
Fulls amb la relació de les escoles
participants
2 cistells grans
1 caixa amb restes de: tramussos, fils,
cartells, adhesius, passaports...
1 cel·lo
1 tisores
1 full explicació de les tasques a fer.
caixa amb regals
plànols del Camp de Mart
1 plafó amb el plànol de Camp de Mart
1 bossa de la brossa gran

94. ENTRADA
Els responsables de l’accés hauran de:
A L’ARRIBADA (a les 9h):










Enganxarem on puguem alguns cartells de la Jornada.
Col·locarem el plafó del plànol en un lloc ben visible.
Controlarem l’arribada dels diferents centres de Tarragona i
també ho anotarem als fulls que us donem.
Comprovarem que coincideixin el número d’alumnes i de
professors, sinó corresponen ho rectificarem.
Respondrem als dubtes que puguin tenir els participants: hora
dels espectacles, lloc en què està un joc concret, on és
l’aigua, l’ambulància...
Vigilarem que tot vagi correctament i sense incidents, si passa
qualsevol cosa avisarem al professorat del camp.
Recollirem els sobres amb les respostes de les classes sobre
el cartell i els portarem el més ràpidament possible a
l’escenari, per al sorteig que es farà durant la presentació.
Sempre hi haurà, com a mínim, dos de vosaltres a l’entrada
per vigilar que no entri ningú que no participi a la jornada i
pugui causar problemes i informar sobre la Jornada.
Vigilarem el material que tenim per si falta alguna cosa i ho
reclamen els monitors/es

A FINAL (a les 12h):
 Rebre als professors/es que porten els passaports dels
nens/es que han aconseguit col·locar dos gomets de cada
tipus (dels 8 colors diferents). Han de dir quants són i donarlos un premi per a cada alumne/a que ho ha aconseguit.
 Fer guardar ordre durant el procés.

96
KVTRINDA /
JOC DE L’OLLA

3 folis

1 bolígraf

1 carpeta

full plastificat amb les normes del joc

full plastificat amb el nom del joc

gomets

full explicatiu
(una carpeta)

96. KVTRINDA /
JOC DE L’OLLA
Objectiu:
Identificar els companys/es.

Què necessitem?
Res.

On juguem?
A l’aire lliure.

Quants hi poden jugar?
Fins a 10 alumnes.

Com s’hi juga?
Els participants formen una rotllana d’uns dos metres de
diàmetre. Un dels jugadors/es se l’anomena «olla» i s’asseu al
mig dels company/es. Aquests van girant al seu voltant i li
toquen el cap o l’esquena. L’«olla» s’ha de girar bruscament i
identificar el que el toca. En aquest cas es converteix en
l’«olla» i ocupa el seu lloc. Guanya el que aconsegueix tocar 5
vegades l’«olla» sense que l’identifiquin.

97
CAVSVS / LOTERIA













3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
1 gerra
papers de pergamí
papers escrits com a models
8 canyes
3 tinters
gomets
full explicatiu

97. CAVSVS / LOTERIA
Objectiu:
Aconseguir les fitxes de la sort.

Què necessitem?
Una urna o gerra de vidre o de ceràmica, uns bitllets ja
elaborats, a més de fragments de pergamí, canyes i tinta.

On juguem?
En qualsevol indret.

Quants hi poden jugar?
6 jugadors/es i un àrbitre.

Com s’hi juga?
Cada concursant escriu una frase seriosa o divertida destinada
als seus competidors, al fragment de pergamí que se li ha
lliurat. El doblegarà de la mateixa manera que s’ha fet amb les
altres inscripcions ja dins de la urna i l’introdueix al seu
interior. Després, cada jugador i jugadora traurà un dels
bitllets i llegirà en veu alta la frase que hi ha escrita. Un cop
ho han fet tots plegats, l’àrbitre dirà quins nois han tingut més
sort i quins, pel contrari, han estat poc afortunats.

98
CONSTRVCTIO LVDIS II /
JOC DE CONSTRUCCIÓ II










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
3 jocs, en cada bossa hi ha: 22 peces
llargues, 20 arcs i 9 specus (els canals
superiors).
làmines plastificades amb imatges com a
models
gomets
full explicatiu

98. CONSTRVCTIO LVDIS
II/
JOC DE CONSTRUCCIÓ II
Objectiu:
Reproduir un aqüeducte.

Què necessitem?
Peces de construcció de fusta.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
3 alumnes per joc.

Com s’hi juga?
Els infants aniran situant les diferents peces, per tal de veure
com es construïen els aqüeductes romans. Així col·locaran en
primer lloc els pilars i els arcs del primer pis, els pilars i els
arcs, del segon, i acabaran amb el canal (specus) per on
circulava l’aigua, fins formar 11 arcs inferiors i 9 de superiors.

99
puzle SOBRE ELS ROMANS







3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
4 jocs de cubs amb les caixes de fusta



imatges de solucionaris




gomets
full explicatiu

99. puzle SOBRE ELS
ROMANS
Objectiu:
Completar els trencaclosques.

Què necessitem?
9 cubs.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
1-2 nens/es per joc.

Com s’hi juga?
Els participants aniran completant els trencaclosques segons
les pautes lliurades, fins aconseguir la figura formada i
completa. Si es vol, es pot fer una competició per veure qui ho
completa de manera més ràpida.

100
PUZLE SOBRE
L’AQÜEDUCTE











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
4 bosses amb jocs
4 bases de fusta
Full amb idees de com muntar-ho
gomets
full explicatiu

100. PUZLE SOBRE
L’AQÜEDUCTE
Objectiu:
Completar els trencaclosques.

Què necessitem?
Les peces del puzle, les bases de fusta i els models.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
1-2 alumnes per joc.

Com s’hi juga?
Els alumnes aniran completant els trencaclosques segons les
pautes lliurades, fins aconseguir la figura formada i completa,
sobre la base de fusta amb el model o sense, segons el grau
de complexitat que se li vulgui donar. Si es vol, es pot fer una
competició per veure qui ho completa de manera més ràpida.

101
CONTE DE LA MEDUSA











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
2 contes de la Medusa, un amb les
solucions marcades dels anacronismes, on
estan la Medusa i les lletres.
lletres de fang
1 conte gegant
1 faristol gegant
gomets
full explicatiu

101. CONTE DE LA MEDUSA
Objectiu:
Explicar el conte.

Què necessitem?
Els contes, els vestits, una caixa amb lletres i el conte gegant.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
Tots els que vulguem.

Com s’hi juga?
Un monitor/a explicarà el conte, passant cada full del conte
gegant, a mesura que avança la història. Alhora, a les pàgines
amb enigma s’haurà de buscar un element que no existís en
època romana, el cap de la medusa maligna i una lletra
amagada.
Trobareu el conte penjat amb un PDF, a la pàgina web del
CdA: www.cdatarragona.cat a publicacions/Tàrraco a l’època
romana/ 1. L’enigma de la Medusa/conte.

102
TRICLINI


















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
8 vestits (de patricis i d’esclaus o esclaves,
segons els alumnes apuntats).
menjar: fruites, un pollastre...
triclini: 3 bancs, matalassos, llençols i
coixins
full amb explicació de com muntar-ho
1 taula
Estris: plats, safates per a posar el menjar,
gerres, gots, culleres, 1 ganivet.
2 garlandes de fulles per al cap
Garlandes vegetals de decoració de la taula
gomets
full explicatiu
full explicatiu de com era un sopar romà
paper de cuina
bosses de brossa

102. TRICLINI
Objectiu:
Representar un sopar romà.

Què necessitem?
Vestits, menjar, mobiliari i fulls informatius.

On ho fem?
En el lloc marcat

Quants hi poden participar?
8 persones.

Com es fa?
6 persones interpretaran el paper de convidats al sopar i es
reclinaran sobre els triclinis, a la manera romana, mentre els
altres dos faran d’esclaus i serviran els àpats als senyors.
Durant el matí s’aniran fent diferents representacions i un dels
esclaus pot explicar als espectadors com van les coses.

102. el TRICLINI
Orientacions per al muntatge de l’espai:
1. Col·locarem els bancs formant una U i la tauleta a l’extrem.

2. Al seu damunt, posem els matalassos i els cobrellits taronja.
Coixí
Cobrellit
Matalàs
Banc

3. A espais dispersos, s’inclouen els coixins.
4. Els senyors/es s’asseuen i es reclinen sobre el triclini (= tres
llits), mentre els esclaus els serveixen.
5. Adornem la taula/es amb la vaixella, el menjar, fulles, etc.
que us lliurem, per tal que resulti el més atractiu possible.

102. UN SOPAR ROMÀ
El sopar era l’àpat més important del dia. Per això, els personatges
influents acostumaven a convidar els seus amics, els quals
arribaven amb antelació. Els rebien els esclaus, els quals els
recollien les sandàlies i la toga, els rentaven els
peus i els
perfumaven. A continuació, se’ls mostrava la vaixella, exposada a la
sala, i se’ls situava al seu lloc al triclinium d’hivern o d’estiu, segons
l’estació.
El triclinium o menjador constava de 3 llits amb matalassos i
coixins per a la comoditat dels comensals. Els llits eren de 3 places,
sobre els quals es recolzaven els convidats, ja que el seu ús era un
signe d’elegància. Menjar assegut estava reservat als nens, als
esclaus, als clients de les tavernes i als rústics. Per damunt,
s’estenien draps, per tal de protegir-los de les inevitables taques.
Els triclinia es disposaven formant una U, envoltant una taula i
deixant un costat buit des d’on servien els plats els esclaus. Els
comensals s’estenien sobre el llit, amb el colze esquerre sobre un
coixí. Si hi havia més de 9 invitats es formaven altres taules amb 3
triclinia. Els aliments es prenien amb la mà dreta.
Els esclaus portaven els plats i les copes a les taules amb
estovalles, on hi tenien, a més, els ganivets, els escuradents, les
culleres… Rentaven totes les mans dels convidats amb aigua fresca i
perfumada i les eixugaven amb una tovallola, entre plat i plat.
Els hostes es portaven el tovalló de casa, el qual l’empraven per
netejar-se i endur-se embolicat el menjar que no s’acabaven.
També portaven un esclau, pendent de servir l’amo, especialment si
bevia o menjava en excés.
El sopar acabava amb un brindis als déus, als quals es demanava
la protecció sobre els assistents, a l’emperador i a la pàtria. Tot
seguit començava la comissatio o sobretaula, durant la qual hi
havia espectacles de jocs, de música, lectures, discursos, danses…
Els comensals s’adornaven el cap amb corones de flors, heura i
llorer, ja que veien que els seus aromes neutralitzaven els efectes
de l’alcohol. L’amfitrió era nomenat el rei de la festa i era
l'encarregat que els convidats estiguessin ben atesos.

103
TALLER DE FONES















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
full explicació què és una fona
cuirs
cordills
15 tisores
10 punxons
5 agulles
models
10 coixinets
gomets
full explicatiu

103. TALLER DE FONES
Objectiu:
Fer fones.
Què necessitem?
Cuirs, agulles, models, cordills, tisores.
On juguem?
En qualsevol lloc.
Quants hi poden jugar?
Tots els que vulguem.
Com s’hi juga?
Farem les fones seguint el model lliurat: tallarem els cuirs,
trenarem els cordills i els lligarem.

Què és una fona?
Els foners eren soldats auxiliars, sovint d’origen baleàric,
que ajudaven en primera línia d’atac els legionaris. Els seus
projectils destrossaven l’armament enemic (cuirasses i
escuts) i permetien una excel·lent acció dels arquers, ja
que tenien una millor precisió: arribaven fins als 100m.
Normalment, portaven 3 fones, de diferents longituds,
usades segons la distància a què es trobava l’objectiu.
Estaven fabricades amb fibres vegetals (lli o espart), pèl de
crinera de cavall o tripes i nervis d’animals, trenats. Els
projectils eren llençats després de fer-los rodar 3 cops.
Estaven construïts de pedra, ceràmica o plom. Aquests
darrers aconseguien una major velocitat i d’impacte.

104
DISCI ICTVS /
LLANÇAMENT DE DISC












3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
4 discs de fusta
1 bastó
1 cordill
1 cinta mètrica
gomets
full explicatiu

104. DISCI ICTVS /
LLANÇAMENT Del DISC
Objectiu:
Llençar-lo el més lluny possible.

Què necessitem?
Un disc i una cinta mètrica.

On juguem?
A l’aire lliure, en un cercle de 2.5 metres de diàmetre.

Quants hi poden jugar?
Tants com es vulgui i un àrbitre.

Com s’hi juga?
El llançament es fa des d’un cercle de 2.5 metres de diàmetre i
l’atleta inicia el moviment d’esquena a la direcció cap on s’ha de
llençar. Ha d’avançar tot girant sobre ell mateix, per tal de
poder imprimir la màxima força centrífuga al disc, al moment de
llançar-lo. El disc se subjecta amb les falangetes, de manera
que estigui pla i amb el braç horitzontal. El llançament és nul si
l’esportista surt del cercle abans que el disc hagi arribat a terra.
Formava part també del pentaló o del decatló. Un cop més,
n’hem fet una adaptació senzilla, per tal que hi puguin jugar els
nens: traçarem una ratlla al terra que marcarà el punt des del
qual els jugadors i les jugadores faran els seus llançaments. Un
darrera l’altre aniran llençant el disc i l’àrbitre mesurarà la
distància que hi ha entre la ratlla i el disc empès per cada
competidor. Guanya aquell concursant que aconsegueixi fer la
major distància.

105
L’ORACLE










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
1 capsa amb tabes numerades
24 capses amb els resultats
gomets
full explicatiu

105. L’ORACLE
Objectiu:
Preveure el futur.

Que necessitem?
4 tabes i 1 full d’instruccions.

Quants hi poden jugar?
Cada cop un noi/a, un darrera l’altre.

On juguem?
Qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
El joc consisteix en un entreteniment d’endevinació. El mateix
participant o l’oracle llença els ossos i en caure interpreta el
futur, a través de la suma dels punts de les tabes numerades.
Segons la xifra aconseguida, els consells arribaran gràcies a la
lectura de les frases corresponents. El nen o la nena s’endú el
papir secret on es reflecteix la voluntat dels déus. La persona ha
d’oferir a l’oracle un pagament o una mena de sacrifici (1
tranius o tramús).

106
MOSAICS DIBUIXATS











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
full explicació què és un mosaic
6 taulells amb els dibuixos, marcats com a
base i numerats al darrera
caixes amb les tessel·les per a cada mosaic
gomets
full explicatiu

106. MOSAICS DIBUIXATS
Objectiu:
Realitzar un mosaic.

Què necessitem?
Un suport rígid, que pot ser una fusta, un dibuix de model i
tessel·les de diferents colors.

On juguem?
És preferible escollir un espai tancat.

Quants hi podem jugar?
Un jugador/a, però també es pot fer per parelles (6 o 12).

Com s’hi juga?
És un taller que està condicionat pels materials que els jugadors
tenen a l’abast, fa recomanable la següent forma de joc. Els
alumnes completen el taulell, triant els colors de les tessel·les
pertinents. Si comencen varis participants alhora es pot veure
qui l’acaba abans. Aquest haurà de tornar a posar les peces a la
caixa un cop acabat.
Hem de procurar que no es barregin les tessel·les d’una caixa a
l’altra, per evitar el desordre.

107
MOSAIC DE LES PETXINES
















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
full explicació què és un mosaic
300 fustetes
Petxines variades
10 tubs de pegament (tipus imedio)
models fets
15 llapis
5 gomes
4 maquinetes
folis
gomets
full explicatiu

107. MOSAIC DE LES
PETXINES
Objectiu:
Fer un mosaic

Què necessitem?
Un suport rígid de fusta, cola, un dibuix de model i petxines.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
Tots els que vulguem.

Com s’hi juga?
Un cop fet el dibuix que serveix d’esquema, es copia en el
suport i al damunt es col·loquen les petxines enganxades amb la
cola, jugant amb les mides i els colors. Podem imitar els models
en què comptem.

108
CONTE DEL PONT DEL
DIABLE











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
2 contes del Pont del diable
Disfresses: 1 vestit de soldat (enginyer), 1
cap de ruc, 1 vestit d’esclau (treballador), 1
banyes de dimoni, una túnica grisa (pel ruc) i
3 cinturons.
gomets
full explicatiu
2 bancs

108. CONTE DEL PONT DEL
DIABLE
Objectiu:
Representar la llegenda del pont del diable.

Què necessitem?
Algunes disfresses per a representar el conte.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
5 actors més els espectadors.

Com s’hi juga?
Els nens i nenes hauran de representar la llegenda que
comporta els següents personatges: un narrador/a que va
explicant la història, alhora que un treballador simula la feina,
mentre

l’enginyer

planteja

els

seus

problemes

amb

la

construcció i el dimoni, i la resolució final amb el ruc. Trobareu a
la pàgina web, el PDF del conte: www.cdatarragona.cat, a
Publicacions/ Tàrraco a l’època romana/ 10. El Pont del diable.
Conte, que us donarà les pautes per a la representació.
El legionari (enginyer): es vestirà amb la túnica vermella, el
cinturó i el casc.
L’esclau/treballador: es vestirà amb la túnica de color marró i
el cinturó.
El ruc: es vestirà amb la túnica grisa, el cinturó i la careta de
ruc.
El dimoni: es posarà la diadema de banyes.
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TALLER DE LES LLÀNTIES





















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
full plastificar què és una llàntia
fil de pescar
fang
escuradents
bosses per prendre
8 motlles de llànties
1 model
ganivets de plàstic
6 rodets per al fang
2 rotllos de paper de cuina
tovalloletes humides
1 plàstic protector de les taules
1 garrafa d’aigua
gomets
full explicatiu
bosses brossa

109. TALLER DE LES
LLÀNTIES
Objectiu:
Fer llànties de fang.

Què necessitem?
Fang i motlles.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
5 o més.

Com s’hi juga?
És un joc d’habilitat, el fang és un material molt modelable que
permet crear molts elements diferents. Poden elaborar objectes
d’ús quotidià, com les llànties, en què reproduiran un element
real romà.
Hem d’agafar dues peces de fang, estendre-les fins fer-les fines
i col·locar-les en cadascuna de les cares del motlles de la llàntia.
Humitejarem lleugerament les vores, per tal que s’uneixin.
Esperarem una mica a que s’assequi i amb petit cop traurem la
peça del motlle.

Què és una llàntia?
Recipient d’un material incombustible (ceràmica, pedra o metall) que
compta amb un dipòsit per a contenir el combustible (sobretot líquid,
com l’oli d’oliva) i un bec, del qual surt el ble, fet amb fibres de cotó.
El seu ús era principalment domèstic, en la il·luminació de la llar, per
penjar del sostre, situar-se en un lampadari o en un llantier.

110
EMO ET VENDO /
COMPRAR I VENDRE II

















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full plastificat amb el nom del joc
productes variats (dependrà d’allò que ens
subministrin!) Alguns exemples d’aliments
romans: formatges, xoriços,
codonyat,
fruites seques, pa, oli, sal, mel, verdures,
olives, fruites, melmelades...
plats i bols de plàstic, de ceràmica i de vidre
1 setrill
culleres i ganivets
paper de cuina
gomets
full explicatiu
full explicatiu de com muntar la parada
bosses brossa
tovalloletes humides

110. EMO ET VENDO /
COMPRAR I VENDRE II
Objectiu:
Simular compres i vendes.

Què necessitem?
Tramussos (monedes usades pels nens romans en els seus jocs)
i objectes, aliments, etc. per vendre i comprar, contextualitzats
en l’època romana.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
En grupets de 5 o 6 alumnes.

Com s’hi juga:
Muntem una paradeta segons l’esquema plantejat, després
d’ordenar i classificar els aliments en els plats i bols que posem,
en les quals es faran les transaccions comercials. Els nens
compraran els productes alimentaris existents a l’època romana,
a canvi dels tramussos que ens donaran els clients (els nens),
amb els preus que haurem fixat prèviament.

111
FER L’ESTÀTUA

3 folis

1 bolígraf

1 carpeta

full plastificat amb el nom del joc

gomets

full explicatiu
(una carpeta)

111. FER L’ESTÀTUA
Objectiu:
Restar quiet el màxim temps possible.

Què necessitem?
Res.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
Màxim 6 alhora.

Com s’hi juga?
El joc consisteix en adoptar una postura, millor si representem
alguna cosa (estat d’ànim, joc, professió...) i la mantenim el
màxim de temps possible. Lògicament, guanya aquell que ha
superat, sense moure’s, la resta de concursants.

112
CvBITALIS LvSvS /
JOC DEL COLZE

3 folis

1 bolígraf

1 carpeta

full plastificat amb el nom del joc

2 pilotes lleugeres

gomets

full explicatiu
(una carpeta)

112. CvBITALIS LvSvS /
JOC DEL COLZE
Objectiu:
Passar-se la pilota amb el colze.

Què necessitem?
1 pilota lleugera.

On juguem?
Preferiblement a l’aire lliure.

Quants hi poden jugar?
Per parelles.

Com s’hi juga?
Els jugadors/es s’han de situar a prop els uns dels altres i han
de passar-se la pilota colpejant-la amb els colzes, plegant els
braços, sense que toqui el terra.

113
RECORREGUT AMB ELS
ULLS TAPATS








3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
20 antifaços
gomets
full explicatiu

113. RECORREGUT AMB ELS
ULLS TAPATS
Objectiu:
Treballar les percepcions.

Què necessitem?
Antifaços.

On juguem?
En un indret ampli.

Quants hi poden jugar?
Fins a 15 alumnes.

Com s’hi juga?
Tracem mentalment un recorregut, més o menys complicat
segons la nostra experiència, que realitzarem posteriorment
amb els participants. Els lliguem els antifaços tenint cura que no
hi vegin. Els alumnes s’agafaran, l’un a l’altre, per la cintura i
nosaltres ens posarem al davant, tot conduint-los pel camí
establert. Destacarem la importància del sentit de la vista en la
nostra vida i de com aguditzem els altres en mancar-nos.

114
MITE DE MINERVA









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
disfresses: de Mart (guerrer), Minerva (dona
amb vel), Anna Perenna (dona gran, amb
túnica més fosca)
mite
gomets
full explicatiu

114. MITE DE MINERVA
Objectiu:
Representar el mite de Minerva.

Què necessitem?
Alguna disfressa o màscara per a la representació.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
4 actors més els espectadors.

Com s’hi juga?
Farem la interpretació del mite, recreant la història, a partir dels
següents personatges: Minerva, Anna Perenna i Mart.

114. MITE DE MINERVA
Minerva: Hola nois i noies!! Sóc Minerva la deessa de la
saviesa i protegeixo els estudiants. Sóc molt forta i, per això,
sóc la protectora de la guerra. Vaig néixer del cap de Júpiter,
però no com un nadó, sinó ja com una dona adulta, ah! i diuen
que sóc molt maca.
Mart: quina noia tan bonica! Els meus ulls no poden deixar de
mirar-la. L’he de tenir!!! Ha de ser meva!!! Intentaré seduir-a ...
(Mart s’apropa a la deessa).
Mart: Hola Minerva, ets guapíssima, m’agradaria que ens
trobéssim aviat, m’hauries de dir què he de fer per veure’t
més...
(Minerva se’l mira desdenyosament, sense cap interès).
Minerva: no m’interessen els homes. A més, em vaig prometre
a mi mateixa que mai, seria de cap déu. I encara menys d’un
com tu, tant poc aficionat a les arts, a la lectura ni a la poesia.
Et falten els sentiments, el conèixer l’amor i només busques la
guerra i la lluita.
Mart: Què puc fer? Què faré perquè aquesta dona m’accepti. Ja
ho sé, aniré a trobar-me amb la deessa Anna Perenna, segur
que ella, amb la llarga experiència que té fruit dels anys,
m’ajudarà.
(Anna Perenna està asseguda i Mart s’acosta a ella).
Mart: Hola Anna.
Anna: A què es deu la teva visita, Mart?
Mart: Necessito que m’ajudis a conquerir a la deessa Minerva,
em té enamorat per la seva gran bellesa, però ella no vol saber
res de mi.
Anna: Això té remei. Aquesta nit has d’anar a la torre i així
podràs parlar amb ella i aconseguir el seu amor.
Mart: però...
Anna: Tu fes el que t’he dit. A la nit a la torre.
Mart: D’acord, així ho faré.
Anna: jajaja... aquesta nit promet...
(Ja és de nit i Mart va cap a la torre, i només veure a Minerva,
amb el cap cobert pel vel, es llença damunt d’ella).
(A Anna, disfressada de Minerva li cau el vel i Mart canvia de
cara en veure que és una dona vella i no Minerva).

Mart: Ahh!! Minerva!! Què ha passat? Quin malefici ha succeït?,
màgia, bruixeria... Ahh, la bella Minerva s’ha transformat en uns
dona envellida i arrugada, socors!!
(Mart surt corrent, cridant esparverat).
(Anna i Minerva comencen a riure).
Anna: que ruc que és, no s’ha adonat que m’he vestit de tu...
Minerva: Mira com corre, ja, ja, no ha entès res... Segur que ja
no m’amoïnarà més.

115
CHYTRINDA/
JOC DEL CLAU










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
1 corda
1 clau gros
8 bastons o vares
gomets
full explicatiu

115. CHYTRINDA/
JOC DEL CLAU
Objectiu:
Endevinar qui ens toca.

Què necessitem?
1 corda, 1 clau gros, 8 bastons o vares.

On juguem?
A l’aire lliure.

Quants hi poden jugar?
9 nois i noies.

Com s’hi juga?
Es traça un cercle de 2 m d diàmetre al terra i 8 jugadors es
col·loquen al seu entorn, mentre el novè ocupa l’interior. Es fixa
al terra per mitjà d’un clau una corda de 0.5m que sosté el
jugador/a que es troba a l’interior del cercle i que no pot deixar,
mentrestant

va

donant

tombs

al

voltant

del

clau.

Els

companys/es el toquen amb el bastó i ha d’endevinar qui ha
estat. Si ho encerta, canvia el lloc amb l’al·ludit.

116
RACÓ DEL PERFUM ROMÀ














3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
papers d’olor
perfums variats
productes: flors i plantes aromàtiques
fulls d’identificació de les essències, safrà,
canyella, cardamom..
barres d’encens i peça per a posar-les
1 capsa de mistos
fulls plastificats de la identificació
gomets
full explicatiu

116. RACÓ DEL PERFUM
ROMÀ
Objectiu:
Treballar l’olfacte.

Què necessitem?
Perfums usats en època romana i elements per identificar-los.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
En grupets de 5 o 6 persones.

Com s’hi juga?
Mullarem un paper d’olor amb un dels perfums que disposem i
el farem identificar amb els productes que tenim a la taula. No
farem olorar més de 4 perfums alhora, per què el nas humà no
és capaç de percebre’ls.

116. RACÓ DEL PERFUM
Com que els romans no coneixien la destil·lació, no tenien alcohol.
Per tant, els perfums a l’antiguitat no es barrejaven amb aquest
líquid, sinó amb oli d’oliva, greixos animals i talc.
Les essències, les olors, s’extreien de diferents elements, que els
alumnes intentaran identificar, segons al grup que pertanyien.
Les essències s’obtenien de:
Flors
Fruites i arbustos
Espècies
Resines
Animals

Rosa, lliri, nard, assutzena, gessamí, violeta...
Ametlles, menta, xiprer, pi, murtra, sàndal,
herbes aromàtiques.
Safrà, cardamom, canyella...
Mirra, encens...
Almesc (glàndula sexual d’un cérvol, molt
olorosa i apreciada)

Posarem una mica de perfum en un dels papers, per tal que olorin i
intentin identificar l’aroma amb un dels grups anteriors o amb els
productes de flors i/o plantes exposats.

Com que els romans no coneixien la destil·lació, no tenien alcohol.
Per tant, els perfums a l’antiguitat no es barrejaven amb aquest
líquid, sinó amb oli d’oliva, greixos animals o talc.
Les essències, les olors, s’extreien de diferents elements, que
intentarem identificar i marcar al quadre:
Les essències s’obtenien de:
Flors

Rosa

Lliri

Nard

Assutzena

Gessamí

Violeta

Fruites i arbustos

Ametlles

Menta

Xiprer

Pi

Murtra

Sàndal

Espècies

Safrà

Canyella

Cardamom

Resines

Mirra

Encens
Animals

Almesc
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RACÓ DE L’ESCRIPTURA





















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
models de suports d’escriptura: llibretes de
cera, llibretes de fusta, papir, pergamí,
ceràmica, roba...
models de lletres romanes
4 tinters
15 canyes
Folis
Llapis
Tisores
Plastilina
Segells
models
papers amb pautes
pergamí per a practicar
roba per a practicar
fragments de ceràmica per a practicar
gomets
full explicatiu

117. RACÓ DE L’ESCRIPTURA
Objectiu:
Reproduir l’escriptura romana.

Què necessitem?
Canyes, tinters, models romans, suport on escriure.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
En grupets de 5 o 6 alumnes.

Com s’hi juga?
Observarem els models romans i procurarem escriure el nostre
nom o qualsevol missatge que vulguem, damunt del paper de
pergamí, roba o ceràmica.

118
NÚMEROS ROMANS










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
taulells de fusta
fitxes i números
explicació de la correspondència dels
números romans amb els aràbics
gomets
full explicatiu

118. NÚMEROS ROMANS
Objectiu:
Aprendre els números romans, jugant.

Què necessitem?
Taula de conversió, números.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
En grupets de 5 o 6 alumnes.

Com s’hi juga?
Joc 1: Cada alumne/a agafa un taulell de fusta i ha de situar les
targes amb els números romans, sobre la casella que li correspongui
del número aràbic.
Joc 2: Els nois/es han d’ordenar la seriació numèrica aràbiga, en
números romans, a la casella inferior.
Joc 3: Farem un memory, en el qual han d’aparellar el número romà
amb el seu equivalent aràbic.
Podem fer un concurs per veure quin dels participants és més ràpid.

119
IACTARE PILA /
LLENÇAR LA PILOTA








3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
1 pilota
gomets
full explicatiu

119. IACTARE PILA /
LLENÇAR LA PILOTA
Objectiu:
Llençar la pilota el més alt possible i no deixar-la caure al terra.

Què necessitem?
Una pilota no gaire dura ni pesada.

On juguem?
En un indret obert i ampli.

Quants hi poden jugar?
Grups de 5 alumnes.

Com s’hi juga?
Un nen/a escollit entre tots llença la pilota a l’aire el més alt
possible i els altres intenten agafar-la abans que caigui al terra.
L’infant que aconsegueixi agafar-la, serà el que la tirarà de nou,
i així successivament.

120
JOC DEL TACTE














3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
10 bosses de sac que contenen un objecte
per
identificar,
numerades:
legionari,
ungüentari, daus, bales, baldufa, platerets,
girafa, monedes, llàntia, àmfora.
Fulls plastificats amb la solució
Fulls amb la graella per als resultats
8 llapis
3 gomes d’esborrar
2 maquinetes
gomets
full explicatiu

120. JOC DEL TACTE
Objectiu:
Treballar el sentit del tacte.

Què necessitem?
Unes bosses que continguin diferents productes romans.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Quants hi poden jugar?
Grups de 5 alumnes.

Com s’hi juga?
Els alumnes, sense mirar, posen la mà dins del sac i intenten
descriure i identificar l’objecte que palpen, relacionat amb la
vida quotidiana romana. Com que les bosses estan numerades,
anotaran a la graella què creuen que hi ha en cada saquet. El
que més n’encerti, guanya. És important que no es digui en veu
alta, per tal de no donar pistes als contrincants.

121
SABATES ROMANES
















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
cordills
trossos de pell
15 tisores
15 punxons
15 coixinets
8 agulles de cosir
10 gomes d’enganxar de barra
models per imitar
gomets
full explicatiu
5 perforadors

121. SABATES ROMANES
Objectiu:
Fer un model senzill de sabates romanes, en miniatura.

Què necessitem?
Trossos de pell, tisores, cordills, agulles, goma d’enganxar,
punxons.

On juguem?
En un indret tancat, amb taula.

Quants hi poden jugar?
Segons la quantitat de material disponible.

Com s’hi juga?
Agafem els trossos de pell, la sola i la part superior, i els
retallem. Enganxem la sola a la part superior i foradem les
peces que sobresurten arrodonides (marcades per un punt). A
continuació, enfilem una agulla amb el cordill i passem el cordó
de la sabata, segons el model.

122
CATAPULTA










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
3 catapultes
boles de xiprer
1 objectiu: un castell
gomets
full explicatiu

122. CATAPULTA
Objectiu:
Encertar l’objectiu.

Què necessitem?
4 catapultes, projectils (boles de xiprer), un objectiu.

On juguem?
En un indret obert, preferiblement amb una paret de fons.

Quants hi poden jugar?
Segons la quantitat de material disponible.

Com s’hi juga?
Arrenglerem

les

catapultes

a

una

distància

raonable

de

l’objectiu. Lliurem cinc projectils als concursants que hauran de
disparar un darrera de l’altre, per controlar millor la situació. Un
cop han disparat tots, recolliran les boles per tenir els projectils
per als següents participants.

123
EL SARCÒFAg D’HIPÒLIT

















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
full explicatiu de què és un sarcòfag
fulls explicatius del mite
2 contes d’Hipòlit
10 gomes d’enganxar de barra
fotocòpies dels dibuixos
1 model pintat
8 capses de llapis de colors
5 gomes d’esborrar
3 maquinetes
15 tisores
gomets
full explicatiu

123. EL SARCÒFAG
D’HIPÒLIT
Objectiu:
Fer la maqueta del sarcòfag d’Hipòlit.

Què necessitem?
Fulls de la maqueta, tisores, goma d’enganxar, colors.

On juguem?
Preferiblement, en un indret tancat, amb taula.

Quants hi poden jugar?
Segons la quantitat de material disponible.

Com s’hi juga?
Retallem les diferents peces i les enganxem per formar la caixa
del sarcòfag. Si algú el vol pintar, ho ha de fer abans de
muntar-lo. Comentarem què és un sarcòfag i podem explicar el
mite d’Hipòlit. Trobareu a la pàgina web, el PDF del conte:
www.cdatarragona.cat,

a

Publicacions/

Tàrraco

a

l’època

romana/ 26. El mite d’Hipòlit.
Què és un sarcòfag?
Contenidor de pedra destinat a conservar el cos d’un difunt ric. Són
rectangulars, amb una tapa també de pedra. Podien anar esculpits i/o
pintats, per les 4, 3 o una cara. Els romans els van usar, a partir del
segle II dC, quan el costum de la cremació dels morts va ser
substituït per l’enterrament i es va estendre per tot l’imperi.

124
EL LABERINT













3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
4 taulells de joc
8 fitxes
còpies dels laberints en paper
llapis de colors variats
5 gomes d’esborrar
3 maquinetes
gomets
full explicatiu

124. EL LABERINT
Objectiu:
Desxifrar el recorregut a través del laberint.

Què necessitem?
4 taulells de joc.

On juguem?
Preferiblement, en un indret tancat.

Quants hi poden jugar?
Segons la quantitat de material disponible.

Com s’hi juga?
Agafem el taulell i intentem fer el recorregut correcte des de
l’inici fins al final, el més ràpid possible avançant amb la fitxa.
Podem fer-ho també en el full de paper, marcant-ho amb el
llapis. Si comencen varis jugadors al mateix moment, guanyarà
el que acabi correctament abans.

125
LES GARLANDES












3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
trossos de robes de colors
cordills i fils
15 tisores
Models de: flors tallades, nuades i d’una
garlanda
gomets
full explicatiu
imperdibles

125. LES GARLANDES
Objectiu:
Fer una garlanda de flors de paper.

Què necessitem?
Trossos de roba, cordills i fils, tisores.

On juguem?
Necessitem una taula.

Quants hi poden jugar?
Segons la quantitat de material disponible.

Com s’hi juga?
1. Agafem el tros de roba i el tallem formant un quadrat.
2. Dobleguem el quadrat per les meitats i diagonals fins tenir
un triangle.
3. Tallem la part externa en punta o arrodonida per simular
els pètals (veure els exemples).
4. Agafem el centre del cercle i hi fem un nus per formar la
flor amb un tros de fil (veure exemple).
5. Un cop tenim vàries flors, les nuem al cordill.
6. I ja tenim la garlanda.
Les garlandes
Els romans usaven moltes garlandes en què es combinaven els
colors, les formes i les olors de flors, fulles i fruits de la manera més
agradable possible. Aquestes decoracions les realitzaven, sobretot les
dones i les nenes. El seu ús era variat per adornar els temples, cases
o altars. Si eren més petites es posaven al cap o al coll com a
collarets (serta).

126
LES CORONES DE LLORER


















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
cintes daurades o platejades
roba o metall
15 tisores
8 tubs de goma d’enganxar
Models: fulles, mida de la cinta i corona
Velcros tallats petits
10 Bolígrafs
10 llapis o punxons
Plantilles de les fulles
gomets
full explicatiu
1 Alicates per tallar filferro
Filferros

126. LES CORONES DE
LLORER
Objectiu:
Fer una corona de llorer.

Que necessitem?
Cinta, velcro, roba o feltre de diferents tons de verd o full de
metall, tisores, goma d’enganxar, bolígrafs o llapis, plantilles
fulles.

Quants hi podem jugar?
Diferents participants alhora segons el material disponible.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
Agafem uns trossets de material i hi marquem amb el bolígraf
les fulles de llorer amb la plantilla. Si és metall, hi dibuixem al
damunt els nervis de les fulles, que quedaran marcats.
Necessitarem 26 peces per a la corona. Ens prenem la mida de
la cinta al voltant del cap, procurant que sobri un centímetre per
banda. La tallem, marquem la meitat de la cinta i hi enganxem
les fulles en disposició oposada, de manera que la marca quedi
al mig del front. També hi posem un trosset de velcro a cada
banda.

126. LES CORONES DE
LLORER
Les corones de llorer:
La corona de llorer (Corona triumphalis) era una distinció
concedida a un general victoriós, com a reconeixement d’haver
guanyat una guerra. Se la cenyia al cap quan entrava a Roma
de manera triomfal, durant la desfilada que se li organitzava.
Primer va consistir en un cèrcol de branques, però més
endavant se li lliurava una corona d’or, que podia estar
enriquida amb joies.

Les corones de roure:
La corona civica estava feta amb branques de roure i se li
concedia a un soldat que hagués salvat la vida d’algun company
durant una batalla, acompanyada per una inscripció. Era la
màxima condecoració al valor personal. La seva possessió
suposava tan alt honor que només es podien donar en
situacions estrictament regulades: per haver salvat vides,
mantenir el terreny conquerit... Un premi que havia de ser
reclamat per la persona salvada. El posseïdor tenia seient
reservat junt amb els senadors, als espectacles, a cops podia
aparèixer el seu nom en el revers d’una moneda.
Juli Cèsar la va guanyar amb només 18 anys, durant el setge de
Mitilene.

127
ELS GRAFITS












3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
dos cartrons que simulen parets
carbonets
models de grafits romans
models de lletres romanes
paraules llatines per a reproduir
gomets
full explicatiu

127. ELS GRAFITS
Objectiu:
Fer grafits.

Que necessitem?
Paret, pintures, pinzells, models.

Quants hi podem jugar?
4 en cada paret.

On juguem?
On tinguem la paret.

Com s’hi juga?
Agafem un model romà i procurem imitar-lo a la paret. També
podem escriure altres coses copiant els models de lletres
romanes.
ATENCIÓ! No tolerarem que escriguin xorrades ni que
facin dibuixos grollers.

Els grafits
Són dibuixos o escrits pintats o gravats amb un element punxant una
paret o un monument. Podien expressar frases amoroses, campanyes
polítiques, paraules màgiques, publicitat, defensa de gladiadors... Els
dibuixos són molt esquemàtics i satírics (un to humorístic i crític).

127. ELS GRAFITS
frases llatines
CARPE DIEM: aprofita el dia.
SALVE: Bon dia.
PANEM ET CIRCENSES: pa i circ.
URBI ET ORBE: per la ciutat i pel món.
MENS SANA IN CORPORE SANO: la ment sana amb un cos
sa.
ADSUM: estic aquí.
AMOR VINCIT OMNIA: l’amor ho venç tot.
ARS LONGA, VITA BREVIS: l’art és durador, la vida és breu.
AVE: hola.
CAVE CANEM: compte amb el gos.
CRAS ES NOSTER: el futur és nostre.
FACTA NON VERBA: fets, no paraules.
PARA BELLUM: prepara la guerra.
QUO VADIS?: on vas?
VALE: adéu.
MEUM NOMEN ...... EST: el meu nom és .......

128
LA XARRANCA







3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
1 Bastó i/o guix
3 pedres o petxines

VI

V
IIII
III

II
I

128. LA xarranca
Objectiu:
Fer tot el recorregut sense caure després d’haver recollit el
llançador (la pedra o la petxina)

Què necessitem?
Un bastó o un guix per marcar la forma de la xarranca al terra,
una pedra o petxina i 10 competidors

Quants hi podem jugar?
10 persones

On juguem?
Sobre la terra, hi hem de dibuixar amb el guix o bé marcar amb
el bastó la forma d’aquesta xarranca.

Com s’hi juga?

VI

Els jugadors per torns tiren la pedra o la petxina a la

V

la III,...) cal que la pedra caigui dins la casella,

IIII

casella que li toca (primer la I, després la II, després
sense ni tan sols tocar les vores. Aleshores es fa el
recorregut de la xarranca de la següent manera: cal
passar

per

totes

les

caselles,

successivament,

saltant-se la casella que té la pedra, a peu coix,

III

sense trepitjar les línies ni tocar amb l’altre peu al
terra. En arribar a l’última casella el jugador es gira i
torna fins al principi. Quan s’està a la casella

II

anterior a la que té la pedra cal ajupir-se i agafar-la
i tornar amb ella al principi. Si durant aquest
recorregut en algun moment el jugador toca amb

I

l’altre peu a terra o trepitja una ratlla o en llençar la
pedra no encerta bé a la casella corresponent li
passa el torn. Si fa tot el recorregut continua a la

següent casella fins que les ha fet totes.

129
SALT DE LONGITUD








3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
1 bastó
gomets
full explicatiu

129. SALT DE LONGITUD
Objectiu
Saltar com més lluny millor.

Que necessitem?
Res.

Quants hi podem jugar?
Tots els que vulguem.

On juguem?
En un lloc amb terra.

Com s’hi juga?
Fem una ratlla al terra i establim una cua. Els participants
aniran saltant en ordre. Guanyarà aquell que hagi saltat més
lluny.

130
LES JOIES ROMANES










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
8 caixes de diferents models de joies
romanes: anells, arracades, collarets i
polseres
1 mirall
1 tauleta
gomets
full explicatiu

130. LES JOIES ROMANES
Objectiu
Tenir l’aparença d’una romana.

Que necessitem?
Rèpliques de joies romanes.

Quants hi podem jugar?
En petits grups, controlables.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
Després d’haver-se vestit de romans i de romanes, els i les
participants es posaran diferents joies. Hem d’anar en compte
que les retornin!!!

Teniu un full amb el còmput de les peces que us hem
deixat. Feu el recompte abans de clausurar la caixa al
final del matí.

131
ENDEVINAR EL NÚMERO
DE BALES










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
gomets
full explicatiu
40 bales
4 bosses

131. ENDEVINAR EL
NÚMERO DE BALES

Objectiu
Endevinar el número de bales.

Que necessitem?
Bosses, bales.

Quants hi podem jugar?
Màxim 8 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials i dels alumnes.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
Posem un número variable de bales a dins d’un saquet, sense
que es vegi. El participant tocarà les boles per endevinar
quantes n’hi ha. Guanyen els que ho endevinen.
Cada cop anirem variant la quantitat de bales de les bosses.

132
VOLS SER LEGIONARI?






















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
Full plastificat amb el nom del joc
Full d’anotacions del procés
diplomes
2 taules
1 Plafó amb soldats romans
Pesos: Capses de vímet (3,5,7 i 10Kg)
Tauló de mesura amb palmus i peus
2 tinters
2 canyes
1 cistell on guardar escrits dels noms
Paper de pergamí
Números romans
Dotze capses de so
Plafó de la vista i lletres de diferents mides
1 Bastó
Cistell de vímet amb números romans
gomets
full explicatiu

132, VOLS SER LEGIONARI?
Objectiu
Fer les proves físiques i psíquiques per a ser legionari.

Que necessitem?
Elements diversos: números, pancarta, diplomes...

Quants hi podem jugar?
Molts alumnes organitzats i el fila.

On juguem?
En un lloc ampli.

Com s’hi juga?
Muntem la pancarta en la imatge dels legionaris. Ens ordenem
per al reclutament:

132a. Inscripció:
Organitzem la filera i expliquem què s’ha de fer i com. Se’ls
lliura un full on es fan les anotacions del procés per a veure si
tenen dret o no a rebre el diploma.
Emplenen l’apartat de: “Requisits legals”.

132b. Requisits intel·lectuals.
Els nens han d’escriure en un tros de pergamí amb una canya i
tinta el seu nom i llegeixen el nom que han escrit els seus
companys. Anotem si o no segons ho hagin aconseguit.
A més, han de col·locar ordenadament els números romans de
l’1 al deu.

Requisits físics:
Han de resoldre les proves comunes i actuar individualment en
les altres.

132c. Oïda:
Han d’aparellar correctament les 12 capses. Si teniu dificultat
per fer-ho, sense que els nens us vegin, gireu la capsa i
comproveu la numeració. Anotem si o no segons ho hagin
aconseguit.

132d. Vista:
Col·locats a certa distància, els alumnes han d’endevinar les
lletres que figuren en el plafó. Anotem si ho han superat.

132e. Força:
Els nens han d’aixecar les cistelles marcades amb el pes
corresponent. Anotem en el full aquelles que han superat.

132f. Alçada:
Es col·loquen vora el pal i un company posa els peus o els
palmus que calguin per completar la seva alçada. L’anotem al
full.

132g. Resistència:
Han de córrer una petita distància, els donem una puntuació i
marquem si l’han superat o no.

132f. Resultat i Diploma:
Lliurament del certificat a aquells que hagin superat les proves,
establim una puntuació mínima. Sigueu generosos.

133
les teles











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
diferents tipus de teles
fibres naturals
fulls plastificats informatius de les
característiques de cada fibra
solucionari
gomets
full explicatiu

133. lEs teles
Objectiu
Identificar teles i fibres naturals.

Que necessitem?
Teles de diferents materials i fibres naturals.

Quants hi podem jugar?
En grupets de 4 o 5.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
Mitjançant l’observació visual i tàctil diferenciarem, identificarem
i classificarem les teles usades a l’antiguitat i descartarem els
anacrònics (els modern que no coneixien els romans), que hi ha
barrejats.
1. Toquem les teles, veiem la textura i les qualitats que
tenen.
2. Procurem identificar-les i relacionar-les amb les fibres que
tenim.
3. Ho comprovem al solucionari.

133. INFORMACIÓ SOBRE ELS MATERIALS DE
LES TELES
Els romans van usar diferents matèries per al seu vestuari, al llarg
del temps, segons la seva obtenció, preu i qualitats.

MATERIALS LOCALS
PELL




Usada en els vestits més antics i primitius, en les zones rurals. Els pagesos i els pastors
sempre portaven alguna peça de pell, com els abrics i altres peces folrades de cuir, a més
del calçat i un barret de pell d’ós.
Més endavant, la pell fina es converteix en un article de luxe (de cabrit i gamussa).

LLANA



Era el teixit més usat, amb qualitats diferents, més o menys bastes, segons lel preu.
Es podia produir a casa (per les esclaves que la cardaven, la filaven i la teixien), o en tallers
especialitzats.

La llana té unes característiques físiques que la fan flonja i elàstica; per això,
els seus teixits no s’arruguen ni es deformen. És un excel·lent aïllant de la
calor (aguanta fins als 100º). Les fibres poden tenir des dels 2,5 cm fins als
55 cm, segons la raça de les ovelles; com més llargues són, més gruixudes.
Es pot tintar abans o després de filar.

MATERIALS EXÒTICS

LLI
Les seves característiques (finor, delicadesa, consistència i suavitat) el van convertir en el
material ideal com a roba interior, primer de les dones i després dels homes. Es conreava en
zones humides.

Fibra tèxtil d’origen vegetal, obtinguda d’una herba (de 40 a 80 cm
d’alçada), procedent de l’orient. Es produeix en deixar assecar la palla i en
provocar-ne després la fermentació, per tenir-la en remull de 10 a 20 dies.
Tot seguit es torna a assecar i es pentina. Té un aspecte lluent, el color pot
anar del blanc al groc o gris. Permet blanquejar-la i tintar-la, després del
filat. És un bon conductor de la calor.

COTÓ



Arriba a Roma des de l’Índia al segle II aC.
Es fan vestits fins i elegants, barrejats, a cops, amb fils d’or i plata (brocat).

Fibra tèxtil vegetal, amb les fibres més o menys llargues, segons sigui
l’egípcia (llarga), o l’índia (curta). La collita es fa quan ha caigut la flor i
s’ha obert la càpsula. El cotó aguanta bé fins a temperatures de 125º. Si se li
aplica la sosa càustica adquireix una brillantor semblant a la de la seda.

FELTRE
Fet de pèls de cabra, és un drap gruixut no fabricat a base de fils d’ordit i de trama, sinó compost
de fibres adherides les unes amb les altres. Es reservava als pobres i servia per a fer les capes, en ser
un bon aïllant del fred i la pluja.

SEDA XINESA



En un primer moment, es teixia a Itàlia i es barrejava amb fils de cotó o de lli, que produïen
teles lleugeres i transparents de gran qualitat. Des del segle I dC, es tintaven de vius colors.
Més endavant va arribar la seda pura, teixida a l’orient.

Filament secretat pel cuc de seda, de 600 a 1200 m de longitud. És més
gruixut l’extrem de fora que el de dins. Per filar, cal matar primer la
crisàlide ofegant-la, en sotmetre-la 5 minuts al vapor d’aigua. Un cop
sec, el capoll es pot transportar i emmagatzemar. Per filar, cal desenrotllar
el fil i després torçar, dos o tres fils alhora, per donar-li més consistència.
És lluent, flexible, suau i aïllant de l’electricitat.

134
Marcar monedes













3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
monedes romanes
15 llapis
10 tubs de goma d’enganxar (tipus Imedio)
15 tisores
Models per imitar
Retalls de metalls
gomets
full explicatiu

134. Marcar monedes
Objectiu
Tenir la rèplica d’una moneda romana en metall.

Que necessitem?
Monedes romanes, metalls, llapis i goma d’enganxar.

Quants hi podem jugar?
Grups de 6.

On juguem?
Necessitem un lloc pla.

Com s’hi juga?
Agafem les monedes i hi col·loquem un tros de metall al
damunt. Després ratllem sobre el full de metall amb un llapis
per a obtenir la marca de la moneda. Retallem el perímetre. Ho
podem fer per les dues cares i després les enganxem.
Marcar monedes romanes
Durant 600 anys, els romans van usar les monedes de:
Aurius, d’or.
Denarius, de plata.
Sestercius, de bronze.
Dupondius, de bronze.
As, de coure
El seu valor, sempre nominal d’un tenia el valor real del seu pes amb
metall.

135
EMBOLCALLAR nadons










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
4 nadons de plàstic
Robes tallades
models romans plastificats
gomets
full explicatiu

135. EMBOLCALLAR
nadons
Objectiu
Imitar com s’embolcallaven els nadons en època romana.

Que necessitem?
Nadons, roba i models romans.

Quants hi podem jugar?
Grups de 4 en 4.

On juguem?
Damunt d’un lloc pla.

Com s’hi juga?
Agafem els nadons i les teles i els emboliquem tal i com ho feien
els antics romans. D’aquesta manera anaven els nadons els 2 o
3 primers mesos de la seva vida.
Els nadons romans
Els nens romans en néixer eren embolicats amb benes de lli, ja que
creien que eren molt febles i es podien deformar. Un cop al dia els
canviaven i els banyaven en aigua tèbia. Després, els tornaven a
embolcallar i els lligaven al bressol amb cintes de cuir.

136
les titelles













3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
1 titella d’un legionari
1 titella d’un romà
1 text per a la representació
1 bagul amb nous i “or”
2 draps
Un petit pergamí
gomets
full explicatiu

136. les titelles
Objectiu
Explicar una història.

Que necessitem?
Dues titelles, el text.

Quants hi podem jugar?
Els actors més els espectadors.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
Farem una representació amb les titelles, explicant una història
entre un legionari i un romà.

136. les titelles
Necessitem:







2 titelles: 1 legionari i 1 senador.
2 quilos de nous.
100 peces d’or.
1 cofre.
1 tros de roba per a amagar el tresor
1 tros de roba per a amagar el cofre

LEGIONARI

Mirant al públic comenta:
- Mira que tocar-me guàrdia avui...Quina mala
sort!! La nit s’ha fet per a dormir.
Una mica pensatiu continua:
- Estic cansat!!
Passeja una mica.
- Saps què?, m’asseuré una estoneta, ara que no
hi ha ningú. Em sembla que serà una nit
tranquil·la. Quina sort!
Badalla.
- Tancaré els ulls només una miqueta.
Es queda assegut, amb el cap cot i fa veure que
ronca.

SENADOR

Busca el legionari per arreu i no el veu. De cop i
volta el veu adormit i es posa les mans al cap.
S’hi apropa, molt a poc a poc, es queda al seu
davant, se’l mira, l’escolta i el desperta amb un
gran crit.
-En guàrdia! Com és que us heu adormit?
Dormir-se fent guàrdia, ja sabeu que té un càstig
molt sever!!!

LEGIONARI

El legionari s’aixeca de cop i volta i mira al seu
voltant i prepara una estratagema per enganyar
al senador i escapar així del càstig.
- Benvolgut senador, no dormia, només ho feia
veure, per tal de confiar a uns lladres que volen
accedir a la ciutat i així poder-los sorprendre
amb l’engany que estava dormit.

SENADOR

- Que t’empatolles! Aquesta mentida no et
servirà per escapar del càstig, aquí no hi ha cap
lladre. A més, que vols que prenguin si no hi ha
res.

LEGIONARI

- Què dieu Senador. Hi tant que hi ha!!! Mireu el
meu cap!!!

SENADOR

Fa veure que li mira el cap una i una altra
vegada, es dirigeix al públic i comenta:
- Vosaltres hi veieu res? Jo només veig un cap
normal... és un dir perquè aquest legionari... fa
coses molt estranyes.
Es dirigeix al legionari.
- Ja miro el teu cap però hi no veig res!!

LEGIONARI

- És clar, perquè ho tinc amagat a dins del cap.

SENADOR

- Què vols dir? Què t’he d’obrir el cap!
Fa l’acció de donar-li un cop al cap.

LEGIONARI

S’escapa perquè no li doni el cop.
- No, no que va!! Però dins del cap guardo en
secret en quin indret de la ciutat es troba amagat
un gran tresor.
Es tomba i mira al públic.
- Si el puc convèncer m’estalviaré el càstig.
Vosaltres m’heu d’ajudar.

SENADOR

- Quin és aquest secret?
Mira el públic i comenta:
- No sé si m’ho he de creure, però per si de cas
val la pena que ho esbrini. Si sóc el primer en
trobar-lo... em faré ric!!!! Li he de treure el
secret... je, je...

LEGIONARI

Mira el públic i pregunta:
- Li dic on és o no li dic? Qui diu que li digui?
Espera que els nens contestin.
- Qui diu que no?
Espera que els nens contestin.

SENADOR

- Prou romanços, parla, sinó et donaré una
garrotada que ja veuràs.

LEGIONARI

Treu un petit pergamí cargolat de sota el casc i
pregunta:

- Qui el vol llegir? Penseu que està escrit en un
idioma molt estrany.
SENADOR

- Ves ara, està escrit en llatí i prou.

LEGIONARI

Llegeix:
- Theasaurus intra arca. Nois i noies ajudeu-me a
trobar el cofre on hi ha amagat el tresor i doneume’l.
L’haureu amagat en un lloc proper, sota d’un tros
de roba, darrera d’unes plantes, d’un arbre...

SENADOR

- Vull veure què hi ha!!!!!!

LEGIONARI

L’obre i només es veuen les nous.

SENADOR

S’enfada i marxa remugant.
- Què es pensava aquest legionari que em podria
enganyar i dir-me que un munt de nous era un
tresor, va, va, va....

LEGIONARI

Remena entre les nous i ensenya l’or.
- El senador no ha sabut veure el tresor!!!!!! Ja,
ja, ja. Com que m’heu ajudat tant, si feu una fila,
us donaré una mica d’or.

137
les 7 diferències













3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
fotocòpies amb els dibuixos
solucionaris
15 llapis
5 gomes
3 maquinetes
8 retoladors fosforitos
gomets
full explicatiu

137. les 7 diferències
Objectiu
Trobar el més ràpidament possible les 7 diferències.

Que necessitem?
Làmines i llapis.

Quants hi podem jugar?
Depèn de l’organització.

On juguem?
Damunt del terra i amb el plafó de fusta.

Com s’hi juga?
Comparem les làmines i hi marquem les diferències, el més
ràpid guanya. Podem deixar els fulls dels solucionaris per a què
ells mateixos s’ho corregeixin.

138
La palestra













3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
2 cordes
2 pilotes
5 pesos
10 bolígrafs
Full de control de les proves
Branques olivera
gomets
full explicatiu

138. La palestra
Objectiu
Reproduir els exercicis físics d’un gimnàs romà.

Que necessitem?
Cordes, pilotes, pesos, branques.

Quants hi podem jugar?
Depèn de l’organització.

On juguem?
En un lloc obert i amb terra.

Com s’hi juga?
Hem de situar-nos en línia per poder realitzar una prova darrera
de l’altra. El personal de control ha d’estar pendent de tot
plegat.
138e. Control: organització dels procés i comprovació d’haver
superat tots els passos, mitjançant el full de control.
138a. Saltar a corda: entrem a la palestra i hem de saltar 10
cops sense parar.
138b. Saltar sobre 1 peu: hem de saltar 15 cops com a mínim
sense perdre l’equilibri.
138c. Llençar 10 cops la pilota a l’aire sense que caigui.
138d. Aixecament de pesos: aixecar 10 cops els pesos.
138e. Control: un cop superats positivament, lliurament d’una
branca d’olivera com a premi.

138. Què és una palestra?
Part d’un gimnàs o d’unes termes, on es practicaven els
exercicis físics. Normalment, es disposava com un pati
central a l’entorn central a l’entorn del qual s’obrien les
altres estances. Abans d’iniciar el recorregut termal i ja
despullats, els assistents s’escalfaven realitzant les
pràctiques esportives que més li agradaven o li
recomanaven els metges, per tal de mantenir una bona
salut.

139
Cursa DE VELOCITAT

3 folis

1 bolígraf

1 carpeta

full plastificat amb el nom del joc

gomets

full explicatiu
(la carpeta)

139. cursa DE VELOCITAT
Objectiu
Arribar abans a la meta.

Que necessitem?
Res.

Quants hi podem jugar?
Competició de petits grupets.

On juguem?
Lloc obert.

Com s’hi juga?
Situem els participants sobre la línia de sortida, els quals han
d’arribar el més aviat possible a la meta, marcada prèviament.
Guanya el primer que arriba.

141
Fer un polZE

3 folis

1 bolígraf

1 carpeta

full plastificat amb el nom del joc

gomets

full explicatiu
(la carpeta)

141. fer un polZE
Objectiu
Mesura la força.

Que necessitem?
Res.

Quants hi podem jugar?
Grups de 2 en 2.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
Dos contrincants asseguts han de mesurar les seves forces, mà
contra mà. Guanya aquell que aconsegueix tombar el braç del
contrari.

142
Pintem!












3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
làmines variades
10 capses de llapis de colors
models pintats
3 maquinetes
5 gomes
gomets
full explicatiu

142. Pintem!
Objectiu
Acolorir imatges sobre temàtica romana.

Que necessitem?
Làmines i llapis de colors.

Quants hi podem jugar?
Depèn de l’espai.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
Triem les làmines que més ens agraden per pintar i els llapis i
acolorim la imatge, procurant fer-ho bé, seguint les orientacions
dels models.

143
TALLER DE CUINA





















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
ganivets
culleres
fustes de pinxos
7 fustes per tallar i preparar el menjar
5 morters
plats de plàstic, de ceràmica i de vidre
paper de cuina
1 ratllador
1 setrill
productes variats (dependran d’allò que ens
subministrin!) exemples d’aliments romans: fruites
seques (dàtils, nous, avellanes,...);fruites: meló i
síndria, poma; herbes provençals, menta;
condiments: oli, vinagre i sal, pebre, canyella; pa;
mel; formatge; codonyat; cogombre, ceba, alls...
bosses de la brossa
gomets
full explicatiu
fulls amb les receptes
tovalloletes humides

143. TALLER DE CUINA
Objectiu
Elaborar una senzilla recepta, sense cocció.
Que necessitem?
Ganivets, culleres,
pinxos,
morters,
plats,
paper de cuina,
ratlladors, fruites seques (dàtils, nous, avellanes,...), meló i síndria,
poma, herbes, oli, vinagre, sal, pebre, canyella, pa, mel, formatge
tendre, codonyat, alls, cogombre, ceba.
Quants hi podem jugar?
7 alumnes alhora.
On juguem?
En qualsevol lloc.
Com ho preparem?
L’ideal seria organitzar cada recepta amb el material que serà
necessari, en tot cas, deixem ‘ho tot ben endreçat: coberts, material
de neteja, menjar.... Prèviament, tallem el pa, partim les fruites, el
formatge.., per facilitar la feina als alumnes i que no potinegin el
menjar.
Com s’hi juga?
Opcions:
1. Els alumnes trien una de les receptes que disposem, segons els
seus gustos.
2. Es netegen les mans amb una tovalloleta.
3. Elaboren la recepta, seguint els passos de la fitxa i les vostres
instruccions.
4. En acabar, han de llençar la brossa on correspongui i deixar les
coses endreçades.
5. S’ho poden menjar.

144
IDENTIFICAR SONS








3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
màscares d’animals
gomets
full explicatiu

144. IDENTIFICAR SONS
Objectiu
Identificar els sons dels animals.

Que necessitem?
Màscares.

Quants hi podem jugar?
Depèn de l’organització.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
Opcions:
1. Els monitors fan sons d’animals que els nens han d’imitar,
el nen/a que ho endevina guanya la màscara del seu
animal (l’ha de retornar) i un aplaudiment.
2. Els mateixos nens són els que fan els sons.

145
Pintem LEGIONARIS












3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
làmines de legionaris, auxiliars i centurions
15 tisores
8 capses de llapis colors
5 gomes i 3 maquinetes
models pintats
gomets
full explicatiu

145. pintem LEGIONARIS
Objectiu
Pintar i retallar figures.

Que necessitem?
Fulls i llapis de colors.

Quants hi podem jugar?
Depèn de l’organització.

On juguem?
Damunt del taulell de fusta.

Com s’hi juga?
Triem les làmines que més ens agraden per pintar i els llapis i
acolorim la imatge, procurant fer-ho bé, imitant els models
pintats que els donem. A continuació retallarem el legionari, el
seu armament i vestuari.

146
JOC DEL PEU COIX








3 folis
8 bolígraf
1 carpeta
Full plastificat amb el nom del joc
gomets
full explicatiu
1 bastó

(carpeta)

146. JOC DEL PEU COIX
Objectiu
Atrapar un concursant.

Que necessitem?
1 bastó.

Quants hi podem jugar?
Fins a 10.

On juguem?
A l’aire lliure.

Com s’hi juga?
Marquem un espai delimitat, del qual no poden sortir els
participants, que han de ser atrapats per un d’ells fixat
prèviament. Tots es mouen a peu coix. Quan un és agafat,
substitueix al perseguidor i passa a fer la seva feina.

147
BOXA










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
1 sac
1 corda
Benes de roba o guants
gomets
full explicatiu

147. BOXA
Objectiu
Pegar al sac el màxim de temps possible.

Que necessitem?
Benes o guants i sac.

Quants hi podem jugar?
Un darrera l’altre o màxim de dos en dos, un en cada banda.

On juguem?
Un lloc on hi hagi quelcom per penjar el sac.

Com s’hi juga?
Els participants s’embenen les mans i peguen cops al sac de
manera contínua, procurant no rebre cap cop. Si el reben
perden el torn i passa al següent concursant.

148
JOC DEL BOT









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
2 pilotes
gomets
2 rellotges de sorra
full explicatiu

148. JOC DEL BOT
Objectiu
Fer botar la pilota.

Que necessitem?
Pilotes.

Quants hi podem jugar?
De dos en dos.

On juguem?
A l’aire lliure.

Com s’hi juga?
Un jugador/a llença la pilota al terra amb força i l’agafa amb la
mà quan està a la seva alçada. Torna a tirar-la successivament
fins que acabi el temps establert i es conten el nombre de bots i
de recollides bones. Guanya qui aconsegueix agafar la pilota
més vegades amb el mateix temps.

149
JOC DE L’ODRE INFLAT








3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
2 pilotes i sac
gomets
full explicatiu

149. JOC DE L’ODRE INFLAT
Objectiu
Aguantar l’equilibri.

Que necessitem?
Un odre o qualsevol element inestable, com per exemple pilotes.

Quants hi podem jugar?
Depèn de l’organització.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
Ens

col·loquem

sobre

l’element

que

tinguem

i

procurem

mantenir l’equilibri o fins i tot ballar-hi. Guanya qui aguanta més
temps a sobre.

150
ARROSSEGAR ANIMALS









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
4 animals per arrossegar
1 bastó per marcar carrils
gomets
full explicatiu

150. ARROSSEGAR ANIMALS
Objectiu
Fer una cursa de precisió.

Que necessitem?
Arrossegadors.

Quants hi podem jugar?
Un participant en cada animal.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
S’utilitzen aquestes joguines per arrossegar en un circuit
marcat, amb 4 carrils no gaire amples, ja que el més important
és la precisió, més que la velocitat.

151
LA BALANÇA









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
1 tronc
1 tauló
gomets
full explicatiu

151. LA BALANÇA
Objectiu
Mantenir l’equilibri.

Que necessitem?
Una balança de fusta.

Quants hi podem jugar?
De dos en dos.

On juguem?
A l’aire lliure.

Com s’hi juga?
Es col·loquen dos participants, un en cada extrem, i es gronxen
fent palanca. Hem d’evitar els cops bruscos i el descontrol en
general, alhora que controlem també el temps.
O bé, un concursant es manté dret sobre el tauló, amb un peu a
cada banda, procurant no caure.

152
FER RODAR EL Cercle a
la cintura









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb el nom del joc
3 cèrcols
6 rellotges de sorra
gomets
full explicatiu

152. FER RODAR EL Cercle
a la cintura
Objectiu
Fer rodar el cèrcol a la cintura.

Que necessitem?
Cèrcols.

Quants hi podem jugar?
Depèn de l’organització.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
Ens posem el cèrcol a la cintura i el fem rodar. Guanya el que el
manté més estona sense que li caigui.

153
JOC DELS ANELLS










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
9 anells
9 cordills
gomets
full explicatiu

153. JOC DELS ANELLS
Objectiu
Agafar o posar-se l’anell.

Que necessitem?
Anells i cordills.

Quants hi podem jugar?
9, en grups de 3, més un organitzador.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
Comencem per lligar les mans de participants a l’esquena, pels
canells. Agenollats, en grups de tres, hauran d’agafar o posar-se
un dels tres anells deixats a terra, al centre. Hem de decidir,
abans de començar, si volem que la prova consisteixi en buscar
tantejant l’anell i agafar-lo, o preferim complicar-ho més, de tal
manera que amb aquesta incòmoda postura s’hagin de col·locar
l’anell al dit. El guanyador/a serà aquell concursant que ho
aconsegueix més despresa.

154
COM VESTIEN ELS ROMANS?











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
9 carpetes, cadascuna de les quals compta
amb el següent material: 1 tros de moqueta,
1 personatge, el seu vestuari i armament (si
és el cas), cartells amb el nom i l’explicació
de cada peça.
1 carpeta amb el solucionari.
gomets
full explicatiu

154. COM VESTIEN ELS
ROMANS?
Objectiu
Vestir correctament cada personatge i posar-li els noms de les
parts.

Que necessitem?
1 tros de moqueta, personatges pintats, retallats i plastificats i
els seus complements.

Quants hi podem jugar?
L’aconsellable seria un màxim de 5 alumnes simultàniament,
per poder controlar bé el material.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
Els nens/s poden triar el personatge a vestir de l’oferta
disponible. Dos legionaris, dos senadors, una patrícia, un nen i
una nena o un esclau i una esclava.
Un cop s’ha desplegat el tros de moqueta, hi col·locarà la figura
nua i el rètol del seu nom. A continuació, li posaran les peces de
roba, primer les interiors i després les exteriors, així com les
sabates o armes.
Quan s’hagi acabat, els nens/es enganxaran els rètols, en
primer lloc els títols de la peça i en segon, l’explicació.
Finalment, el corregiran amb el solucionari.
ATENCIÓ!: hem de vigilar que es faci un ús correcte i
respectuós del material i que no es perdi cap peça.
Després de cada actuació, repassarem els components
usats i els col·locarem de nou al seu lloc.

155
Joc dels portadors amb
pilota









3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
gomets
full explicatiu
1 pilota

155. JOC DELS PORTADORS
AMB PILOTA
Objectiu
Tenir la pilota més estona.

Que necessitem?
1 pilota.

Quants hi podem jugar?
Fins a 12 participants.

On juguem?
A l’aire lliure.

Com s’hi juga?
S’organitzen dos equips de portadors (un participant fa de cavall
i porta a l’esquena un cavaller), que han d’agafar la pilota que
llença un jugador/a que va a peu. Quan el mateix equip ha
aconseguit prendre la bola 5 cops seguit, ha guanyat.

156
TALLER DE PINTURA




















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
plantilles
pinzells fins i de trepa
pintures
fustetes
paper de cuina
safates per als colors
gots
1 ampolla d’aigua buida per posar aigua
3 retoladors permanents negres
exemples romans plastificats
models pintats
tovalloletes humides
gomets
full explicatiu

156. TALLER DE PINTURA
Objectiu
Reproduir models romans.

Que necessitem?
Plantilles per usar la tècnica de la trepa, pintures i models.

Quants hi podem jugar?
Màxim 20 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
1. Col·loca una mica de pintura dels diferents colors en les
safates i aigua als gots, per netejar els pinzells.
2. L’alumne/a ha de triar el motiu dels models romans.
3. S’ha de posar la trepa (la plantilla) neta sobre la fusteta.
4. S’ha de mullar el pinzell lleugerament amb el color triat
(el pinzell ha d’estar molt sec!!) i fer tocs sobre el forat
de la plantilla, amb el pinzell el més vertical possible.
5. S’ha de vigilar de no sobrepassar l’espai i, si és necessari,
netejar el pinzell en l’aigua, eixugar-lo bé i agafar un nou
color.
6. Un cop acabat, es treu amb compte la trepa i es neteja
amb el paper de cuina.
7. Quan estigui sec, es pot completar el dibuix amb traços
lliures amb el pinzell prim o perfilar-lo amb el retolador
negre.

157
Taller de nines de
palla












3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
palla
15 tisores
bosses brossa
models fets
gomets
full explicatiu

157. TALLEr de nines de
palla
Objectiu
Construir una nina.

Que necessitem?
Palla, tisores i un model a seguir.

Quants hi podem jugar?
Màxim 15 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials i dels alumnes.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
Seguim les instruccions següents:

1. Agafem una quantitat de palla,
com uns 20 fils.
2. Amb un trosset fi de palla,
lliguem la part superior, com a uns
2 o 3 cm. De l’extrem. Si queda
irregular, tallem les puntes que
sobrin.
3. Dobleguem la palla de cap per
avall, al voltant del nus que
acabem de fer.
4. Ara, lliguem per sota del nus

interior, formant així el cap de la
nina.
5. Dividim la palla en tres parts,
però la central (el cos) ha de ser
més gruixuda.
6. trenem les parts laterals (els
braços), calculem la llargària
adequada, lliguem amb la mateixa
palla (el canell) i tallem (les
mans), deixant com 1cm de
material.
7. Agafem dos fils (de les parts
exteriors del cos, els creuem
formant el pit i els enrotllem al
voltant, formant els malucs. Hem
de mantenir les proporcions del
cos en tot moment.
8. A continuació, separem la palla
en dues parts i també les trenem
(les cames). Com en els braços,
lliguem i tallem.

158
Fer daus











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
models pintats
10 retoladors permanents
cubs de pedra
gomets
full explicatiu

158. Fer daus
Objectiu
Completar el dau.

Que necessitem?
Un cub de pedra, un retolador.

Quants hi podem jugar?
Màxim 15 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials i dels alumnes.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
Agafem un dau i hi dibuixem els diferents punts de cada cara,
envoltats per un o dos cercles concèntrics. Hem de tenir
present, però, que la suma de les cares oposades ha de donar
sempre 7. És a dir, escriurem oposadament: 4/3, 2/5 i 1/6.

159
Pintem pedres























3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
còdols
pintures
15 pinzells
15 llapis
5 gomes
3 maquinetes
5 retoladors permanents
paper de cuina
1 ampolla buida per l’aigua.
tovalloletes humides
bosses brossa
gots
safates per als colors
models fets
exemples plastificats de decoració romana
gomets
full explicatiu

159. Pintem pedres
Objectiu
Decorar una pedra amb motius romans.

Que necessitem?
Una pedra, pintures i un model a seguir.

Quants hi podem jugar?
Màxim 15 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials i dels alumnes.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
Seguirem els següents passos:
1. Col·loca una mica de pintura dels diferents colors en les
safates i aigua als gots, per netejar els pinzells.
2. L’alumne/a ha de triar el motiu dels models romans.
3. Tria una pedra amb la forma que més s’adequa a la
composició del dibuix.
4. Fa un lleuger esborrany amb el llapis sobre la pedra.
5. S’ha de mullar el pinzell lleugerament amb el color triat i
s’emplena la zona corresponent.
6. Cada cop que es vol canviar de color s’ha de netejar el
pinzell en l’aigua, eixugar-lo bé i agafar un nou color.
7. Quan estigui sec, es pot completar el dibuix amb traços
lliures amb el pinzell o perfilar-lo amb el retolador negre.

160
Taller de fíbules














3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
full amb explicació què és una fíbula
filferros
pals
15 tenalles
models en filferro
exemples romans plastificats
gomets
full explicatiu

160. Taller de fíbules
Objectiu
Realitzar una fíbula de metall

Que necessitem?
Filferro, tenalles i pals.

Quants hi podem jugar?
Màxim 15 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials i dels alumnes.

On juguem?
En un lloc pla.

Com s’hi juga?
Seguirem els següents passos:
1. Observem els models exposats i en triem un, que
procurarem imitar.
2. Agafem un tros de filferro.
3. Amb les tenalles donarem forma al metall, estirant-lo i
corbant-lo.
4. El pal ens serveix per enroscar el filferro i obtenir formes
arrodonides.

QUÈ ÉS UNA FÍBULA?
Amb el nom de fíbula es denomina tot tipus de peces metàl·liques
utilitzades en la antiguitat per a unir o subjectar alguna de las robes
que composaven el vestuari, ja que els botons no es van
desenvolupar fins l’Edat Mitjana. Les més comunes tenen una forma
semblant als moderns imperdibles, ocultant-se l’agulla per sota d’un
disc o de una plaqueta arquejada d’or, plata o bronze.
Entre las fíbules romanes recollides als museus s’aprecia una gran
varietat de formes i de decoracions.

161
Taller del teixit














3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
15 telers de cartró o fusta
llana de colors
llana blanca
separadors de fusta
10 tisores
models
gomets
full explicatiu

161. Taller del teixit
Objectiu
Teixir una peça

Que necessitem?
Telers, llanes, tisores, separadors.

Quants hi podem jugar?
Màxim 15 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials i dels alumnes.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
Seguirem els següents passos:
1. Agafa un teler.
2. Pren un fil de cotó blanc que usaràs com a ordit (en
vertical). Lliga’l al llarg del teler i passa’l pel darrera de la
dent superior i porta’l al davant fins baix. Continua així, en
ziga-zaga (cap baix, pel darrera, cap dalt, pel darrera i cap
baix, i successivament), fins tenir el fil en paral·lel. En
arribar al final, anusa’l de nou.
3. Col·loca un pal a la part superior i inferior del teler, per
sota dels fils.
4. Agafa un tros de llana de color i lliga’l a un altre pal.
5. Nusa l’extrem de la nova llana a l’ordit.
6. Passa el pal amb el fil, entrecreuant-lo amb els fils
verticals, formant la trama (fil horitzontal) en passar-lo un
per amunt i un per avall.
7. Un cop acabada la filera, prem el fil cap al pal superior,
procurant,
s’estrenyi.

però,

que

quedi

l’ordit

recte,

sense

que

8. Fes la segona filera en el sentit contrari que l’anterior, de
tal manera que es lliguin els fils: on abans era amunt ara
serà avall i viceversa.
9. Continua fins que s’acabi el fil o agafa’n un d’un altre color
per fer les ratlles. Sempre que comencis o acabis fes un
nus al fil.
10.

Quan arribis al final del teler remata el fil. Treu el

teixit del teler amb compte i talla el serrell.
ATENCIÓ!!: Els monitors/es heu de controlar l’ús del
material. Vigileu la llana per tal que no s’enredi. Per això,
hem lligat els cabdells, només cal estirar-ne un cap. Doneulos el fil vosaltres.

162
Miralls romans





















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
metall
pals
models
exemples romans plastificats
15 tisores
10 tubs de goma d’enganxar (imedio)
15 llapis
5 gomes
3 maquinetes
8 punxons
4 coixinets
2 bosses brossa
gomets
full explicatiu
4 tubs de goma d’enganxar i-medio

162. Miralls romans
Objectiu
Fer un mirall romà.

Que necessitem?
Metall, pals, tisores, cola, punxons, llapis, retoladors.

Quants hi podem jugar?
Màxim 15 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials i dels alumnes.

On juguem?
En un lloc pla.

Com s’hi juga?
Seguirem els següents passos:
1. Retalla un cercle de metall.
2. Si vols, el pots decorar externament amb un punxó.
3. Agafa un pal i aproximadament per la meitat, fes-hi una
marca amb el llapis.
4. Fes un dibuix en la meitat inferior del pal i marca’l amb el
retolador.
5. Pega el mànec al mirall, de tal manera que el dibuix quedi
pel dret.

Què era?
Actualment, un objecte tan habitual i de poc preu com és un mirall, a
l’època romana era un element de luxe. Per tant, part de la població
no coneixia la seva imatge ni l’aspecte i tenia dificultats per a la seva
cura diària. Els miralls de mà estaven fabricats de metall (plata o
bronze). Constaven d’un mànec, més o menys decorat, i un cercle
amb una cara polida i brunyida, per on es miraven, i l’altra,
ornamentada en funció del preu de la peça.
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Fem baldufes























3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
suro
pintures
15 pinzells
5 gotets
15 tisores
15 llapis
5 gomes
3 maquinetes
safata per a posar els colors
paper de cuina
bosses brossa
1 ampolla d’aigua buida
escuradents
plantilles
models
gomets
full explicatiu

Fem baldufes
Objectiu
Construir una baldufa.

Que necessitem?
Suro, escuradents, pintures.

Quants hi podem jugar?
Màxim 15 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials i dels alumnes.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
Seguirem els següents passos:
1. Agafa un tros de suro i retalla’l, donant-li forma circular,
amb l’ajut de la plantilla.
2. Si vols, pots pintar la cara superior de la baldufa, amb els
motius que vulguis, després d’haver-los dibuixat.
3. Un cop sec, punxa el suro amb l’escuradents al centre del
cercle. Procura que sobresurti més la part superior, per
agafar-lo i que giri millor.
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Pedres gravades













3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
pedres de pissarra
marcadors, també de pissarra
15 llapis
models
explicacions dels jocs romans dibuixats
gomets
full explicatiu

164. Pedres gravades
Objectiu
Gravar una pedra.

Que necessitem?
Pedres planes.

Quants hi podem jugar?
Màxim 15 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials i dels alumnes.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
Seguirem els següents passos:
1. Tria una pedra.
2. Mira els models i escull el que més t’agradi.
3. Fes un esborrany amb el llapis sobre la pedra.
4. Agafa un marcador i grava el dibuix. Aprèn les regles per
jugar amb el teu taulell de joc.
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VAIXELLS D’ESCORçA

















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
escorça
màstils, pals de fusta
escuradents
roba
15 tisores
fils
models
8 goma d’enganxar i-medio
2 bosses brossa
gomets
full explicatiu

165. BARQUETS D’ESCORçA
Objectiu
Construir un vaixell.

Que necessitem?
Escorça, pals, escuradents, roba, tisores.

Quants hi podem jugar?
Màxim 15 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials i dels alumnes.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
Seguirem els següents passos:
1. Tria un tros d’escorça i posa-la amb la part més ampla a
dalt.
2. Agafa un pal i punxa’l en la part central del buc, formant el
màstil a uns 2 cm de l’extrem superior. Talla uns 50 cm de
fil, lliga en X les dues fustes i remata’l amb un nus.
3. Posa cola al travesser i enganxa-hi un tros rectangular de
roba com a vela.

166
AGULLES DE CABELL













3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
palets
10 cola d’enganxar (Imedio)
models
boles
exemples romans plastificats
gomets
full explicatiu

166, AGULLES DE CABELL
Objectiu
Realitzar una agulla de cabell com les que duien les dones romanes.
Que necessitem?
Palets, cola, models i boles.
Quants hi podem jugar?
Màxim 15 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials i dels alumnes.
On juguem?
En qualsevol lloc.
Com s’hi juga?
Podem mostrar els exemples romans per a entendre’n el
funcionament.
Amb els palets prims:
1. Agafa un palet i, si vols, talla’n un trosset amb els dits perquè
no sigui tan llarg (del costat que no té punta).
2. Remena entre les boles i tria’n 2 o 3 per rematar l’agulla del
cabell.
3. Posa goma d’enganxar al tros del palet que hi haurà les boles.
Passa-les pel forat.
4. Espera a que s’hagi assecat.
Amb els palets gruixuts:
1. Fes punta amb la maquineta en un dels dos extrems.
2. Remena entre les boles i tria’n 2 o 3 per rematar l’agulla del
cabell.
3. Posa goma a l’extrem pla i col·loca-li al damunt una bola i així
mateix amb la segona.
4. Espera a que s’hagi assecat.

166, AGULLES DE CABELL
ROMANES
Què eren?
Segons els gustos romans, les dones que portaven el cabell
solt eren considerades salvatges. Així, el solien dur recollit
amb pentinats més o menys complexos depenent de les
èpoques. Les ornatrix (les esclaves perruqueres) usaven
agulles per fixar el cabell i decorar-lo. Aquestes peces
podien ser metàl·liques, d’ós, banya o fusta. Acostumaven
a tenir uns 10-15 cm de longitud amb un cap treballat.
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BaSTONETS I NÚMEROS











3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
full amb les solucions
un pot amb escuradents.
4 rellotges de sorra
gomets
full explicatiu

167. BaSTONETS I NÚMEROS
ROMANS
Objectiu
Aconseguir una igualtat matemàtica.

Que necessitem?
17 escuradents , la plantilla amb els reptes i un cronòmetre. O
rellotge de sorra.

Quants hi podem jugar?
Joc individual o de dos o més jugadors que s’enfronten.

On juguem?
En qualsevol lloc on hi hagi superfície plana.

Com s’hi juga?
Consisteix en canviar de lloc 1 o 2 escuradents per aconseguir
que quedi una igualtat numèrica verdadera. Guanya qui ho
aconsegueix més aviat.
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TALLER D’AMULETS


















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
plantilles
8 llapis o punxons
10 tisores
8 goma d’enganxar (imedio)
explicació de què és un amulet
8 coixinets
metall
models fets
imatges plastificades
cordó o cordill
gomets
full explicatiu

168. TALLER D’AMULETS
Objectiu
Realitzar un amulet.

Que necessitem?
Plantilles, llapis o punxó, tisores, cola, coixinets, metall, models,
cordó.

Quants hi podem jugar?
Màxim 8 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials i dels alumnes.

On juguem?
En qualsevol lloc on hi hagi superfície plana.

Com s’hi juga?
Passos a seguir:
1. Agafem els models i les imatges i triem quin amulet volem

fer.
2. Busquem la plantilla i la marquem per tot el voltant, sobre

un tros de metall, mitjançant un llapis o un punxó.
3. Retallem la forma.
4. Marquem els dibuixos amb el llapis o punxó, pel que serà

el revés de la peça.
5. Dobleguem la pestanya superior, per formar l’anella de

subjecció i l’enganxem amb cola pel darrera.
6. Hi passem el cordill i ens pengem l’amulet protector del

coll.

168. Què és un amulet?
Un amulet era qualsevol objecte (una pedra, una planta, un
penjoll...) que es va suspendre del coll, o anava lligat a
qualsevol part del cos , amb el propòsit de contrarestar el
verí, procurar la curació o la prevenció de la malaltia,
allunyar el mal d'ull, ajudar les dones en el part... La fe en
les virtuts dels amulets era gairebé universal en el món
antic, de manera que la medicina consistia en un grau molt
considerable, les instruccions per a la seva aplicació. Els
coneixem
per la gran quantitat d'amulets que es
conserven, la freqüent menció d'ells en tractats antics
sobre la història natural, en la pràctica de la medicina, i en
les virtuts de les plantes i les pedres. Alguns dels amulets
són més que fragments de pedres, mentre que d’altres són
fets en forma d'escarabats, quadrúpedes, ulls, dits...
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diademeS





















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
cinta
metall
plantilles
models
15 tisores
8 goma d’enganxar (imedio)
exemples romans
15 llapis
10 punxons
10 coixinets
velcros
gomets
full explicatiu
alicates per tallar el filferro
filferro

169. diademes
Objectiu
Realitzar una diadema.
Que necessitem?
Cinta, metall, tisores, goma, llapis, coixinets.
Quants hi podem jugar?
Màxim 15 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials i dels alumnes.
On juguem?
En qualsevol lloc on hi hagi superfície plana.
Com s’hi juga?
Podem mostrar els exemples romans per a veure com
eren.
Passos a seguir:
1. triem un model a imitar.
2. Agafem un trosset de metall, una cinta i una plantilla.
3. Posem la plantilla damunt el metall i marcar amb el llapis
el perfil.
4. Retallem el dibuix.
5. Agafem un punxó i un coixinet i marquem els dibuixos que
fem, pel revés de la peça.
6. Si volem ressaltar-los més, els repassem pel dret i, de
nou, pel revés.
7. Per a fer els centres, retallem un cercle i després li tallem
la part exterior amb talls paral·lels d’1mm d’ample x 4 o 5
mm de llarg, aproximadament.
8. Quan tenim les peces preparades, prenem un tros de
cinta, després d’haver-nos mesurat el cap.

9. Tallem el tros necessari, afegint-hi 1cm per banda per
poder-la lligar.
10.

Marquem el centre de la cinta i hi comencem a

enganxar el motiu que volem.
11.

Continuem amb la resta de peces.

12.

Enganxem un tros de velcro a cada extrem de la

cinta.
Què és una diadema?

Una diadema és un adorn al cap que designa reialesa o
dignitat. Podien ser molt senzilles com una cinta de roba
blanca nuada al darrera que portaven emperadors i
esportistes, o bé complicades peces de joieria integrades al
pentinat. Les més riques incloïen delicats treballs, pedres
precioses o perles.

170
JOC DEL FORAT










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
gomets
full explicatiu
25 boles de xiprer
1 pal

170. JOC DEL FORAT
Objectiu
Encertar al forat.

Que necessitem?
25 boles de xiprer, 1 pal.

Quants hi podem jugar?
De 5 en 5.

On juguem?
En qualsevol lloc on hi hagi terra.

Com s’hi juga?
Fem un forat a terra i marquem una ratlla a uns 4m, lloc des
d’on es faran els llançaments. Cada participant compta amb 5
peces que hauran d’encertar dins del forat. Guanya el que
aconsegueixi més encerts.
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Nines de roba














3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
roba
15 tisores
model
exemples romans
fils
5 retoladors negres/ 3 vermells
gomets
full explicatiu

171. Nines de roba
Objectiu
Realitzar una nina de roba.

Que necessitem?
Roba, tisores i fil.

Quants hi podem jugar?
Màxim 15 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials i dels alumnes.

On juguem?
En qualsevol lloc on hi hagi superfície plana.

Com s’hi juga?
Podem mostrar els exemples romans per a veure com
eren.
Passos a seguir:
1. Agafa un rectangle de roba gran.
2. Doblega la tela per costat llarg per la meitat i talla’n uns 8
cm. (que seran les cames).
3. Doblega pel costat contrari uns 2cm de la roba cap dins
(que serà el cap).
4. Cargola sobre sí mateixa la roba d’un costat i de l’altre.
5. Anusa la part superior, deixant un 3 cm. Lliga-ho bé, ja
que estàs formant el coll, amb un trosset de fil. Talla el
que sobri.
6. Separa les cames.

Agafa un fil i lliga’l per una cama de

dalt a baix, creuant-lo. Passa més cops el fil a 1cm de
l’extrem, que serà el peu. Fes el mateix per a l’altra cama.
7. Agafa un rectangle de la roma més petita.
8. Doblega-la sobre ella mateixa.

9. Col·loca-la al centre del cos, sota el coll, i lliga-la amb el fil
en X, passant-lo vàries vegades, formant el pit i els
braços.
10.

Lliga l’extrem, per a fer les mans.

11.

Dibuixa o pinta la cara segons et sembli.
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MONEDES DE FANG


















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
fang
escuradents
corrons
models
15 motlles
ganivets de plàstic
plàstics per taules
paper de cuina
tovalloletes humides
bosses brossa
gomets
full explicatiu

172. MONEDES DE FANG
Objectiu
Realitzar una moneda

Que necessitem?
Fang i motlles.

Quants hi podem jugar?
Màxim 15 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials i dels alumnes.

On juguem?
En qualsevol lloc on hi hagi superfície plana.

Com s’hi juga?
Passos a seguir:
1. Agafem un tros de fang d’uns 4 cm i l’amassem molt bé
amb les mans.
2. Quan està ben tou i mal·leable, l’estenem formant una
peça plana de la mida del motlle.
3. El posem sobre el forat del motlle i el premem bé.
4. Traiem amb el ganivet la part que sobresurti del forat, per
tal de deixar una superfície plana.
5. Esperem una mica que s’assequi.
6. Provem de treure la moneda del motlle, donant un cop sec
i pla sobre la taula, amb el forat cap baix, amb compte,
però de no trencar el motlle.
7. Si no cau, esperem una mica més a que s’assequi la peça i
repetim.
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JoieRIA de metall














3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
filferros
10 tenalles
motlles
models
imatges plastificades
pals
gomets
full explicatiu

173. JOIERIA DE METALL
Objectiu
Realitzar una joia.

Que necessitem?
Filferro, motlles, tenalles.

Quants hi podem jugar?
Màxim 15 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials i dels alumnes.

On juguem?
En qualsevol lloc on hi hagi superfície plana.

Com s’hi juga?
Passos a seguir:
1. Escull el model de joia que vols fer.
2. Agafa un filferro de la mida adequada a la peça que
reprodueixes.
3. Pren també unes tenalles i un motlle d’anell o de polsera.
4. Si has de doblegar el filferro per simular el cap d’una serp,
fes-ho ara.
5. Enrotlla el filferro, al voltant del motlle per aconseguir la
mida del dit o del canell.
6. Fes l’acabament necessari, doblegat o enrotllat.

174
Polseres de cuir




















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
cuir
plantilles
metall
8 punxons
coixinets
10 tisores
8 bolígrafs
8 Goma d’enganxar (imedio)
models
imatges
8 agulles de cosir grans
models de lletres llatines
gomets
full explicatiu

174. Polseres de cuir
Objectiu
Realitzar una polsera de cuir.

Que necessitem?
Cuir, plantilles, metall, punxó, tisores, bolígrafs, cola, models,
agulles, models lletres llatines.

Quants hi podem jugar?
Màxim 8 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials i dels alumnes.

On juguem?
En qualsevol lloc on hi hagi una superfície plana.

Com s’hi juga?
Passos a seguir:
1. Tria un tros de cuir i agafa una plantilla gran.
2. Marca-la sobre la cara brillant de la pell, amb el bolígraf.
3. Retalla la peça dibuixada.
4. Segons el model triat, retalla un tros de metall amb l’altra

plantilla més petita.
5. Escriu-hi el teu nom o una data, usant el tipus de lletra

d’època romana, amb el punxó.
6. Fes els forats al cuir, a cada extrem.
7. Agafa tires de pell i passa-les pels forats i nusa’ls.
8. Però si prefereixes l’altre model, fes els forats sobre el cuir

i als extrems i al centre.
9. Passa les tires de cuir pels forats, formant els dissenys que

vulguis.
10.

Ara, passa-les pels extrems i nusa-les.
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BALES DE FONA

















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
fang
ganivets
fil de pescar
models
imatges de peces romanes plastificades
plàstics per a taules
paper cuina
tovalloletes
bosses brossa
gomets
full explicatiu

175. BALES DE FONA
Objectiu
Realitzar una bala de fona.

Que necessitem?
Fang, fil de pescar, models.

Quants hi podem jugar?
Màxim 8 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials i dels alumnes.

On juguem?
En qualsevol lloc on hi hagi una superfície plana.

Com s’hi juga?
Passos a seguir:
1. Agafa un trosset de fang i amassa’l.
2. Dóna-li una forma romboïdal, amb una mida aproximada
de 5cmx2cm.
3. Prem-les bé, que quedin ben compactades i dures.
4. Deixa-les secar.

Què és una fona?
Els foners eren soldats auxiliars, sovint d’origen baleàric,
que ajudaven en primera línia d’atac els legionaris. Els seus
projectils destrossaven l’armament enemic(cuirasses i
escuts) i permetien una excel·lent acció dels arquers, ja
que tenien una millor precisió: arribaven fins als 100m.
Normalment, portaven 3 fones, de diferents longituds,
usades segons la distància a què es trobava l’objectiu.
Estaven fabricades amb fibres vegetals (lli o espart), pèl de
crinera de cavall o tripes i nervis d’animals, trenats. Els
projectils eren llençats després de fer-los rodar 3 cops.
Estaven construïts de pedra, ceràmica o plom. Aquests
darrers aconseguien una major velocitat i d’impacte
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Taller del flabellum




















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
explicació què és un flabellum
pals de fusta
plomes
8 tisores
8 goma d’enganxar (imedio)
models
imatges plastificades
plantilles
metall
8 llapis o punxons
coixinets
3 retoladors negres, 2 daurats i 2 platejats.
gomets
full explicatiu

176. Taller del

flabellum
Objectiu
Realitzar un ventall.

Que necessitem?
Pal de fusta, plomes, tisores, cola, models, plantilles, llapis o
punxons.

Quants hi podem jugar?
Màxim 8 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials i dels alumnes.

On juguem?
En qualsevol lloc on hi hagi una superfície plana.

Com s’hi juga?
Passos a seguir:
1. Agafa un pal i dos trossos de metall i una plantilla.
2. Amb un llapis o un punxó marca el contorn de la plantilla,

dos cops, sobre el cuir.
3. Retalla les peces.
4. Decora el pal per les dues cares amb els retoladors, amb

motius geomètrics.
5. Col·loca el pal sobre un dels metalls i enganxa’l.
6. Agafa 5 plomes i enganxa les puntes sobre el cuir. Procura

posar les més llargues al centre i les més curtes als
extrems.
7. Enganxa sobre les plomes i el pal l’altra peça de metall.

176. EL TALLER DEL FLABELLUM
Els ventalls
Els ventalls romans podien ser fixos o plegables, de diferents
mides i formes, depenent que fossin accionats per un mateix o
per esclaus. Aquests l’havien d’onejar constantment per produir
un aire fresc a les persones, espantar els insectes dels aliments
o avivar un foc.
Tenien formes i colors variats, a vegades fets de costosos
materials, com les plomes d’aus exòtiques o de lli o cuir, sobre
una estructura rígida i lleugera, amb un mànec de fusta o
metalls preciosos, segons les condicions econòmiques dels
propietaris

177
PLACA D’ESCLAU

















3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
metall
8 punxó o llapis
coixinets
filferro o cordó
models
imatges plastificades
plantilles
8 bolígrafs
8 tisores
gomets
full explicatiu

177. PLACA D’ESCLAU
Objectiu
Realitzar una placa d’esclau.

Que necessitem?
Metall, punxó o llapis, filferro o cordó, models, plantilles,
bolígrafs.

Quants hi podem jugar?
Màxim 8 alumnes, però sempre s’adaptarà la ràtio a la nostra
capacitat de control dels materials i dels alumnes.

On juguem?
En qualsevol lloc on hi hagi una superfície plana.

Com s’hi juga?
Passos a seguir:
1. Mira els models i escull el que realitzaràs.
2. Agafa la plantilla i marca-la sobre una peça de metall.
3. Retalla-la.
4. Escriu sobre la placa la inscripció, calculant que hi càpiga
tot i que quedi una composició proporcionada.
5. Si uses filferro, fes un cèrcol per al voltant del coll amb un
cap nusat i l’altre amb un ganxo.

Què era?
Collar metàl·lic amb una inscripció, lligada i fixa al voltant
del coll de l’esclau, en la qual s’anotava de qui era propietat
per si de cas s’escapava

i que així es podés retornar a

l’amo. Els models bàsicament consistien en una placa, com
una medalla, o un collar pla, com el d’un gos.

178
JOC DE LES TABES
D’AUgUST










3 folis
1 bolígraf
1 carpeta
full plastificat amb les normes del joc
full amb el nom del joc
gomets
full explicatiu
20 taves numerades
cigrons

178. JOC DE LES TABES
D’AUgUST
Objectiu
Aconseguir el número més alt.

Que necessitem?
20 taves numerades, cigrons.

Quants hi podem jugar?
5 cada cop.

On juguem?
En qualsevol lloc.

Com s’hi juga?
Cada jugador/a té 4 taves numerades que llença alhora i rep 5
cigrons, com a fitxes per a participar. Cada cop que treu un 1 o
un 5, ha de deixar un dels cigrons que se li han donat. El que
treu 4 cares diferents (la sort de Venus), s’endú els cigrons de
tots els jugadors.

