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11..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓ  

La visita de les restes de la capçalera i d’altres indrets inclosos en 
establiments comercials o a l’aire lliure 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. 

Aquest quadern per a realitzar a l’aula, prepara l’alumnat per a la posterior 

visita i treball de camp in situ, en treballar què era l’edifici, aprendre el nou 
vocabulari i conèixer com era la vida d’un auriga, a quin equip podia 

pertànyer i quins premis podia aconseguir. Les fonts primàries ens 
permeten il·lustrar tot allò que expliquem, de tal manera que els nois 

puguin copsar perquè es coneixen tantes informacions sobre el tema.  

Per completar la seqüència didàctica comptem amb els quaderns El circ. 

Treballs de camp i El circ. Treballs de camp. Material del professorat. 

 

22..  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 les restes. 
12. Descripció de les restes. 

  

AAccttiittuuddss,,  vvaalloorrss  ii  nnoorrmmeess  
1. Actitud correcta durant tot el desenvolupament de l’activitat. 

2. Respecte cap al patrimoni historicoartístic. 
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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. 

  

  

33..  OOBBJJEECCTTIIUUSS  
  

EEnn  aaccaabbaarr  llaa  sseeqqüüèènncciiaa  ddiiddààccttiiccaa  ll’’aalluummnnee//aa  hhaa  ddee  sseerr  ccaappaaçç  ddee::  

  

1. Valorar el patrimoni historicoartístic que disposem. 

2. Despertar l’interès pels fets i la vida quotidiana del passat. 
3. Treballar en equip de manera responsable i correcta. 

4. Potenciar en els alumnes l’hàbit de l’observació detallada. 
5. Comprendre les funcions i les característiques d’un circ 

6. Veure la influència del món romà sobre la nostra cultura. 
7. Identificar les principals parts de Tàrraco. 

8. Contextualitzar les restes. 
9. Llegir el paisatge urbà per localitzar restes romanes. 

10. Conèixer les principals parts del circ. 
11. Saber el funcionament bàsic de les curses. 

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

passat. 

  

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

diferents edats. 

  

55..  TTEEMMPPOORRIITTZZAACCIIÓÓ  

  
2 hores. 

  

66..  EESS  RREEAALLIITTZZAA  AA......  

  
A l’aula. 
 

7. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 
 

Aquest material està dissenyat per a treballar-lo a l’aula, previ a la visita. El 

seu desenvolupament els permetrà conèixer aquells aspectes fonamentals 
per a la comprensió de l’edifici i del seu funcionament: 

 
a. Què era un circ i on es trobava situat: lectura de la reconstrucció 

de Tàrraco i la seva ubicació a la ciutat. 
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b. Les parts del circ: interrelació entre la imatge i els textos, per tal 

d’usar el vocabulari correcte i saber-ne la funcionalitat. 
c. Localització dels personatges a la zona corresponent, segons la 

feina o funció a realitzar. 

d. Les curses: lectura d’un text que ens explica com podia ser una 
cursa, treballen la comprensió a partir d’unes frases que han de 

marcar com a certes o falses. 
e. La pompa: associació entre les frases que donen l’ordenació de la 

processó i uns relleus i un mosaic que il·lustren l’esdeveniment. 
f. Els equips: identificació dels 4 equips, com eren els carros, el 

vestuari i l’arena. 
 

 
Un cop hem resolt les activitats a classe, en farem una correcció conjunta. 
Proposem, a més les següents actuacions per completar la seqüència didàctica i 
assolir els objectius: 
 

1. Cercar fotografies de fonts primàries, que  il·lustrin: 
2. Els aurigues 
3. Els cavalls 
4. Els circs 
5. Les curses 
6. Cercar dibuixos, reconstruccions de fonts secundàries, sobre: 

a. Els edificis 
b. Les curses 

7. Muntar un mural en petits grups, en tres seccions: 
a. Els edificis 
b. Les curses 
c. Els personatges 

 

 
RESOLUCIÓ DE LES ACTIVITATS 
 

Introducció 

El circ de Tàrraco dividia la ciutat en dues meitats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La part alta estava formada per les dues places del Fòrum 
Provincial. 
 

La part baixa o residencial era la zona on vivien 
aproximadament uns 40.000 habitants. 

1 

2 
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 Tarrats 

Marca al dibuix  anterior reconstructiu de la ciutat: 

 La part alta. 

 La part residencial. 
Tàrraco, a més, com una important capital d’una de les més grans 
províncies de l’imperi comptava amb tres edificis de pedra per a les 
diversions dels seus ciutadans. Marca-hi també: 
 

 El circ (allargat), destinat a les carreres de quadrigues (carros estirats 
per 4 cavalls) i de bigues (per 2 cavalls). 
 

 L’amfiteatre (ovalat), on es realitzaven, entre d’altres, les lluites de 
gladiadors. 

 

 El teatre (semicircular), indret dissenyat per a les representacions 
teatrals. 

Quins estaven fora de les muralles? 
Teatre i amfiteatre. 
 

 
 
 
 
 

Dibuix: Francesc Tarrats 

PART ALTA 

PART BAIXA 
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Les parts del circ 
 

 
Observa el dibuix anterior i posa-hi el nom de les diferents parts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulvinar 

Càrceres 

Porta 

Triumphalis 

Spina 

CÀVEA: 
Grades on s’asseien els assistents, 
classificats socialment. 

CÀRCERES: 
Portes des d’on sortien alhora els 
carruatges per iniciar la cursa. 

PORTA TRIUMPHALIS: 
Porta des d’on sortien triomfalment 
els guanyadors de les curses, després 
de la desfilada final, oposada a les 
càrceres. 

PULVINAR: 
Llotja coberta on se situava el 
personatge que presidia els jocs, 
l’editor, acompanyat dels seus 
familiars i amics. 

SPINA: 
Mur divisori central de les dues pistes 
per on circulaven els carros. 

COMPTADORS: 
Dofins i ous de bronze que 
s’aixecaven per marcar les voltes que 
duia el carro que anava en primera 
posició. 

ARENA: 
Espai amb sorra dura per on es 
corria. 

Arena 

Podium 

PODIUM: 
Mur de separació entre l’arena i les 
grades. 

Cavea 

Comptadors 
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Col·loca cada personatge a la zona que li correspongui: 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

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

Els corredors donaven 5 voltes al circuit. 
 
Una cursa durava de 6 a 9 minuts, segons la llargària del circ. 
 
L’inici de la cursa l’indicava l’editor que deixava caure un mocador blanc sobre 
el terra. 
 

Públic  Auriga  Músics  Editor
 Públic   

Esclau 

Arena, 
carceres 

Arena Pulvinar Spina, 
arena 

Cavalls 

Estables, 
arena, 

carceres 

Cavea 

V 
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El públic portava flors, cintes i mocadors que llençaven a la pista, del color del 
seu equip preferit.. 
 
Es jugaven autèntiques fortunes en les apostes. 
 
Els accidents, naufragia, eren molt excepcionals.  
 
Es feien també curses de broma amb animals estranys per a les curses: zebres, 
panteres, lleons, tigres, estruços, camells...; a més, a vegades feien creuar altres 
bèsties per desorganitzar-ho tot i provocar encara més accidents. 
 
Entre cursa i cursa es duien a terme: balls, obres còmiques, exhibicions 
d’animals ensinistrats, lluites... 

 
Totes les curses per llei s’havien de desenvolupar de l’alba al capvespre, és a dir, 
durant les hores de llum del dia, unes 10 hores. S’iniciava l’espectacle amb una 
processó pels carrers de la ciutat fins al circ: 
 
Uneix la processó  (la pompa) amb la imatge que li correspongui. 
 

        
  
        
 
 
 
 
 

        

1. L’editor, la persona que sufragava 
els jocs, dalt d’una quàdriga. 

2. Uns músics amb tubes. 

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

V 

V 

V 

V 

4 

3 

5 
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Habitualment competien 4 equips diferents, identificats per 4 colors i gestionats per 
grans accionistes, propietaris dels cavalls i dels corredors més famosos. Alhora, però, 
podien sortir fins a  12 carruatges. Guanyava el que creuava abans la meta.  
 
 
 
 
Blau  vermell verd    blanc 
 
Identifica  cada equip (factiones): 
 

   
 
 
 
 
 
Assenyala al dibuix  allò que creguis que no és correcte: 
Hi ha uns corredors que circulen  en contra direcció 
 
 
 
 

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

5. I els aurigues, els corredors 
participants. 

Vermell  Blau  Blanc  Verd  

    

1 

2 
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Els carros eren lleugers (pesaven uns 25 kg)  i baixos, per tal de situar el centre de 
gravetat molt baix i evitar bolcar. Descriu la imatge 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com acostumava a vestir un auriga, un corredor? Explica el seu uniforme. 

 
Casc al cap, decorat amb una ploma. Túnica curta, amb 
cintes de cuir per tot el cos com si anés enfaixat i altres 
proteccions lligades a les cames i els braços, segurament 
per si queia i era arrossegat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Marca els materials que creus que usarien per a la seva construcció: 
 

Plàstic   vímet  fusta 
 

Fibra  ferro 

L’auriga va dret en la part frontal del carro, sosté 
el fuet i les regnes. El carro té  dues petites 
rodes, que suporten una plataforma inclinada i 
semicircular de fusta, unida als cavalls per una 
peça del mateix material. Els 4 cavalls porten les 
potes  embolicades com a protecció, així com 
elements decoratius al cap,el llom i la cua. 
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 Identifica les següents imatges. Escriu a sota de cadascuna el peu que els 
correspongui:  

Naufragium, quadriga, auriga guanyador amb palma, carro, biga, casc,  
 

 
 
Guanyador   carro     naufragium 

       
Quadriga    casc    biga 
 
Marca al següent mosaic aquests elements: 

Piscines, obeliscs, carceres, ous i dofins com a marcadors, treballadors 
 

 
 
Quants corredors hi participen? 10 
I quants cavalls?   34    I quants accidents hi veus? 


