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JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓ  

La visita de les restes de la capçalera i d’altres indrets inclosos en 
establiments comercials ens serveix per a fer-nos una idea de les 

dimensions i la monumentalitat de l’edifici, així com de les funcions i la 
identificació de cadascuna de les parts, en un dels monuments més 

emblemàtics de la ciutat romana. Els alumnes treballen les restes del circ, 

cerquen el número d’arcs, els mesuren, calculen l’alçada del circ, el 
dibuixen, es fixen en el tipus d’aparells i visiten les estructures pervivents 

que identifiquen.  

El quadern per a realitzar al monument, prossegueix el primer quadern del 
Treballs previs, fets a l’aula. En principi, ja coneixen per a què servia 

l’edifici, com eren les curses, els equips i els aurigues, mitjançant el treball 
de les fonts primàries. Aquestes ens permeten il·lustrar tot allò que 

expliquem, de tal manera que els nois puguin copsar perquè es coneixen 
tantes informacions sobre el tema.  

En aquest punt de la seqüència didàctica, els alumnes identifiquen i 
contextualitzen els diferents espais pels quals van transitant. L’observació 

directa ens permet apropar-nos a qüestions constructives i de  funcionalitat 
de l’edifici.  

 

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  ((ddee  llaa  sseeqqüüèènncciiaa  ddiiddààccttiiccaa))::  

  

FFeettss,,  ccoonncceepptteess  ii  ssiisstteemmeess  ccoonncceeppttuuaallss  
1. Tàrraco. 
2. El circ. 

3. Les parts de l’edifici. 
4. Les curses: els equips, els aurigues, els cavalls. 

5. Les restes. 
 

PPrroocceeddiimmeennttss  
1. lectura i interpretació de dibuixos, plantes, fotos, seccions. 
2. Unió d’il·lustracions i textos. 

3. Càlculs de mesures. 
4. Observació directa i indirecta. 

5. Concepció espacial. 
6. Contextualització de les restes. 

7. Treball de conceptes cronològics: canvis, continuïtats, evolució. 

8. Ús del vocabulari adequat. 
9. Anàlisi, deducció i extracció de conclusions. 

10. Ús de fonts primàries i secundàries. 
11. Recorregut urbà i localització de restes. 

12. Descripció de les restes. 



El circ. Treballs de camp 
 

Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament 

4 

  

AAccttiittuuddss,,  vvaalloorrss  ii  nnoorrmmeess  
1. Actitud correcta durant tot el desenvolupament de l’activitat. 
2. Respecte cap al patrimoni històricoartístic. 

3. Manteniment de l’atenció i del interès durant l’activitat. 
4. Elaboració d’un quadern net i ben treballat. 

5. Seguiment de les normes establertes. 
6. Participació responsable en el treball en equip. 

  

  

OOBBJJEECCTTIIUUSS  ((ddee  llaa  sseeqqüüèènncciiaa  ddiiddààccttiiccaa))::  
  

EEnn  aaccaabbaarr  ll’’aaccttiivviittaatt  ll’’aalluummnnee//aa  hhaa  ddee  sseerr  ccaappaaçç  ddee::  

6. Valorar el patrimoni històricoartístic que disposem. 
7. Despertar l’interès pels fets i la vida quotidiana del passat. 

8. Treballar en equip de manera responsable i correcta. 
9. Potenciar en els alumnes l’hàbit de l’observació detallada. 

10. Comprendre les funcions i les característiques d’un circ 

11. Veure la influència del món romà sobre la nostra cultura. 
12. Identificar les principals parts de Tarraco. 

13. Contextualitzar les restes. 
14. Llegir el paisatge urbà per localitzar restes romanes. 

15. Conèixer les principals parts del circ. 
16. Saber el funcionament bàsic de les curses. 

17. Comprendre els canvis i les pervivències  romanes a la ciutat. 
18. Comprendre que les fonts primàries ens ajuden a conèixer el 

passat. 

  

EELL  MMAATTEERRIIAALL  VVAA  DDIIRRIIGGIITT  AA........  
  
Als alumnes de CS, ESO i CF. Els continguts i la metodologia s’adapten a les 

diferents edats. 

  

TTEEMMPPOORRIITTZZAACCIIÓÓ  

  
22  hhoorreess..  

  

EESS  RREEAALLIITTZZAA  AA......  

  
Al circ. 

 

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 
 
Aquest material està dissenyat per a treballar-lo al circ. El seu 

desenvolupament els permetrà conèixer aquells aspectes fonamentals per a 
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la comprensió de l’edifici i del seu funcionament. El treball es caracteritza 

per: 
 

 L’observació directa i indirecta, 

 El treball autònom, 
 L’anàlisi deductiva i l’extracció de conclusions, 

 La lectura de fotos, esquemes, plantes i seccions 
 

a. Introducció (pàg. 4): insistirem en la funcionalitat del circ i de la 
seva localització, entre el fòrum provincial i la zona residencial. La 

reconstrucció virtual ens serveix per a diferenciar les edificacions 
romanes, on es trobaven per sota de la ciutat actual. També és 

important que els alumnes, en tot moment, sàpiguen on es troben i 
per on anem. 

b. Accés al terrat (pàg. 5): l’observació de les restes de la façana, les 
escales i dels encaixos de les reixes, ens serveixen per situar el 

sorollós ambient del públic en accedir a l’edifici. Un senzill càlcul els 
possibilita adonar-se de l’alçada. 

c. El terrat (pàg. 5-6): des de la part superior es visiona clarament les 

dimensions i la forma de la capçalera del circ. Les imatges faciliten la 
comprensió de la ubicació i l’ampliació del lèxic. 

d. La façana (pàg. 7): les restes de les arcuacions permeten entendre 
com s’han pogut conservar, gràcies a trobar-se immersos en les cases 

modernes. 
e. La volta de Sant Hermenegild (pàg. 8-11): aquest passatge, amb 

les traces de les cintres sobre el formigó, és el lloc ideal per a 
treballar el procés constructiu amb aquest material i aprendre un 

vocabulari tècnic. Alhora, en conèixer les grans propietats d’aquesta  
utilització romana. 

f. Porta triumphalis (pàg. 11-12): localització i funció de l’accés. 
g. La volta (pàg. 12): identificació de l’espai i de les seves 

característiques. 
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Introducció 
 

Recorda que el circ era un hipòdrom, on es duien a terme les curses de 

carros. 
 

Passa a través de la porta de la muralleta i et trobaràs davant del tros de la 
façana del circ que encara  perdura. 
 

 

 
 

Ressegueix  tot el perímetre del circ de color vermell, i les places del Fòrum 

Provincial en blau. Després, marca amb una fletxa l’indret on et trobes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIGIVISIÓN 
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L’accés al terrat 
 

Ens resten aquests grans arcs d’accés, amb un tram d’escales que ens porta 

al terrat. 
 

 Observa al terra de la segona escala, on queden les marques 

de les reixes que tancaven l’arc. Uneix les paraules amb els forats: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Frontissa: peça que encaixa verticalment, per facilitar l’obertura d’una 

porta. 
Forrellat: mecanisme del pany per a fixar el tancament d’una porta o reixa. 

 
Per aquestes escales accedien els espectadors que se situaven a la part alta 

del circ. 

 Compta el número d’escales que hi havia (les tres primeres i mitja 

són originals i la resta, reconstruïdes) i calcula l’alçada del circ, tenint en 
compte que cada esglaó fa uns 23 cm d’alt. 

 
Número d’esglaons 21  x 23 centímetres =        483              cm. 

 
 
 

 

El terrat 
 

Aquest indret ens permet veure tot el que es coneix com a 

capçalera del circ, és a dir, la corba del circ.  Un lloc ideal per a veure les 
curses, ja que  era un punt des d’on s’intentaven els avançaments i, per 

tant, es produïen molts accidents. 
 

No se sap del cert si aquí es col·locarien unes grades de fusta per ampliar la 
capacitat del públic i formar el tercer sector. 

 

 

Forats on s’encaixaven les 
frontisses de la reixa. 

Forat de tancament del 
forrellat de la reixa. 
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 Uneix cada lletra, representativa d’una part del circ segons vegis a la 

planta i a la foto, amb la seva explicació: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Escriu-ne el nom a la planta, al lloc corresponent. Després marca a la 

planta de l’edifici la zona en què estàs actualment, amb un # i amb una x, 
les parts que estàs veient. 
 

 

 Marca, així mateix, a la foto següent on et trobes i on creus 

que s’asseia el públic.  

 

D 

C 

B 

A Seients del públic. 

Porta Triumphalis 

Volta. 

Terrat 

A 

D 

B 

C 

A 

C 

D 

B 

Fòrum Provincial 

Rambla Vella 
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La façana del circ 
 

El circ tenia una façana formada per un seguit de portades, 

que permetien l’entrada simultània dels espectadors, tancades, com hem 
vist, per mitjà de reixes. Anirien numerades per accedir a la zona que li 

pertocava a cadascú. 
 

 Compta quantes en queden: 3 

Observa de quina manera la ciutat moderna s’ha anat edificant 

damunt de les restes romanes. 

 

 Creus que per sota de les cases actuals del carrer encara resten parts 
dels arcs o voltes del circ? Si  

 Retorna a la façana del circ i contesta. Hi havia la torre i el mur de 
davant de les portes en època romana? Per què? No, perquè són del s. 

XIV. 
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La volta de Sant Hermenegild 
 

Aquest passadís de circulació està cobert amb una volta de formigó 

(opus caementicium). Observa que per a la seva construcció s’empraven 
cintres de fusta (motlles) semicirculars, sobre les quals s’estenia el material 

a trams, marcats per la llargària del motlle. Un cop sec el formigó, es 
desmuntava la cintra i es traslladava al tram següent i així s’avançava fins 

acabar la volta. 
 

Observa els zooms de les parts d’una volta i relaciona-les amb la 
seva explicació: 

 

                       
 

 

 

                        

1 

6 

4 

2 
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Ordena a continuació aquestes imatges, per a formar el procés 

constructiu. 
 

 

 Assenyala a les imatges següents:  

 

la cintra, la volta,  la marca de la cintra al mur, la marca 
de la cintra en el canvi de tram a tram, el formigó, el mur 

 
Si mires la volta directament et serà més senzill d’identificar. 

 
 

     
 
 
 
 

3 

5 

Formigó  

Volta  

Cintra 

Marca de la 

cintra al mur 
Marca de la cintra en el 

canvi de tram a tram 
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El formigó és un material reinventat pels romans i usat àmpliament 

en les seves construccions.  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Assenyala les paraules que creus que defineixen les propietats i les  
característiques del formigó: 
 

Duresa, feblesa, durador, poc resistent 
rapidesa en la construcció, lentitud en la construcció,  

car, econòmic, fràgil, resistent,  
elegant, pràctic,   

permet ser pintat, no accepta decoració pictòrica, 
 permet cobrir gran amplàries,   
evita l’extracció i la talla de pedra,   

reducció del pes, pesant 
 

 Entra en una de les sales adjacents. Observa i marca les 

frases que creguis vertaderes:  
 

 És més alta que la nau central.   
 Estava sota les grades. 
 Servia de magatzem.    
 S’usava com estable. 
 Serveix per suportar les escales 

 
 

 
 

Aigua  

Calç 

Arena 

Pedres 

Quins materials s’usaven? 
Aigua, calç, arena, 

pedres. 
 

Quin és el que se n’usava 
més? 

Arena i pedres. 
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 Et sents capaç de marcar el recorregut que hem realitzat fins ara en 
aquest dibuix? 

 

Porta Triumphalis: 
 

Marca a la següent  il·lustració on es troba la porta triumphalis 

i allò que en resta:  
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 Completa aquestes frases amb les que tens a la part inferior: 

 
 Aquesta porta es deia així perquè era per on sortien els corredors 

triomfadors. 
 En acabar els espectacles, els guanyadors organitzaven una 

desfilada pel voltant de la pista. 
 Mentre, el  públic que havia guanyat en les apostes,  llençaven 

monedes a l’arena com a agraïment. 
 Quan la creuaven estaven fora de la muralla. 

 
 

La volta  
 

 
 

 Marca a la 

maqueta anterior on es 
troba aquesta volta. 

 
Volta de formigó feta 

amb el mateix sistema 
analitzat 

anteriorment. 
 


