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1. INTRODUCCIÓ 

 

Un any més presentem el cartell de la Jornada, Juguem com jugaven les 

nenes i els nens romans de Tàrraco, el qual us ofereix una doble 

oportunitat: 

 Com a joc per al concurs, que es desenvoluparà el mateix dia 19 
de maig. 

 Com a material didàctic, mitjançant la proposta següent, per a 
realitzar abans i/o després de la Jornada. 

 

En aquesta ocasió, hem escollit com a tema la nina d’ivori a través de 12 

activitats que permeten apropar els nens i les nenes a la vida quotidiana 

romana i, més concretament, al món del joc. Proposem la lectura de textos 

i la resolució de qüestions; l’observació detallada de la nina, mitjançant el 

dibuix o la resposta escrita; la comparativa amb d’altres nines antigues i 

jocs; l’explicació d’escenes; l’anàlisi i l’extracció de conclusions... 

Aquest quadern conté la programació, una informació sobre els jocs 

romans, més la proposta d’activitats, el solucionari i les orientacions 

didàctiques. 

 

2. CONTINGUTS 

 

1. La vida quotidiana romana. 
2. El joc i les joguines romanes. 

3. Les nines i els seus complements. 
4. El vestuari romà femení. 

5. L’ordenació cronològica i petits càlculs. 

 
 

3. OBJECTIUS 

 

1. Mostrar a l’alumnat l’època romana, de manera lúdica i viva. 
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2. Conèixer alguns aspectes de la vida quotidiana. 
3. Reconèixer les semblances i les diferències entre el passat i el 

present. 
4. Relacionar els jocs romans  amb els actuals, mostrant-ne els canvis i 

les pervivències. 
5. Identificar la nina d’ivori de Tarragona. 

6. Saber-ne alguns trets de la seva història.  
7. Observar amb deteniment. 

8. Analitzar i extreure conclusions bàsiques. 
9. Respectar i valorar el nostre patrimoni historicoartístic. 

10. Practicar conceptes de cronologia: abans de Crist, després de 
Crist, canvis i pervivències i fer senzills càlculs. 

 

4. MATERIALS NECESSARIS 

 

 El cartell (lliurat als alumnes). 

 La proposta d’activitats (penjada a la nostra pàgina web  
http://cdatarragona.net/, TarracoViva’16). 

 Un Powerpoint (http://cdatarragona.net/). 
 Les activitats on-line (http://cdatarragona.net/). 

 

 

5. VOCABULARI CLAU 

 

Ivori, necròpolis, sarcòfag, ofrena, treball escultòric, antiguitat, eix 

cronològic, abans de Crist, després de Crist, romà, grec, túnica, stolla, 

palla, proporcions. 

 

6. INFORMACIÓ SOBRE ELS JOCS 

ROMANS 

 

El joc ha esdevingut des de sempre una forma d’aprenentatge, de 

socialització i d’apropament als costums i maneres de fer dels adults. 

http://cdatarragona.net/
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Observant a través del temps, veiem que canvien els material i les 

tecnologies, però que en perduren les formes i els conceptes. 

 

Els jocs que fan referència als més petits, de caire musical (sonalls, 

picarols o xiulets) pels sons que emetien en agitar-los, captaven l’atenció 

de l’infant i calmaven el seu plor. Eren usats també com a protecció, amb 

un clar sentit màgic (amulets).  

 

Fins als set anys, el nen i la nena disposaven de molt temps per jugar 

sols o en companyia, tant a casa com al carrer. Lògicament, la criatura no 

era aliena a la condició social i econòmica familiar. Els més humils havien 

d’espavilar-se des d’una edat molt primerenca. Els seus jocs i joguines 

devien ser improvisacions, petits objectes reaprofitats o elements de la 

natura amb aquest destí, que compartien amb els companys del vicus. La 

simplicitat i la imaginació suplien qualsevol mancança. Per exemple, feien 

construccions a la sorra, arrossegaven qualsevol objecte amb un cordill, 

inventaven instruments musicals, jugaven amb uns ossets, amb pedretes, 

corrien, es perseguien, feien rebotar les pedres al riu o feien navegar un 

tros de fusta, construïen rais amb canyes o bastons, dibuixaven taulers al 

terra i substituïen les boniques fitxes per simples pedres, etc. 

 

En canvi, els més afavorits econòmicament posseïen una àmplia varietat i 

riquesa de joguines, circumscrites en la seva pràctica a l’àmbit domèstic. 

Podem parlar d’arrossegadors, nines, miniatures diverses, construccions, 

marionetes, palanques, carretes, gronxadors, cèrcols, bales, etc.  Tenint en 

compte la baixa taxa de natalitat de les classes altes romanes, el fet de no 

disposar de gaires o cap germà per compartir el joc, els pares suplien 

aquesta circumstància amb la compra d’esclaus de la mateixa edat que 

l’infant, amb l’objectiu d’entretenir-lo, convertint-se amb companys de 

lleure. Sabem que també eren habituals els animals de companyia, més o 

menys exòtics, amb idèntica finalitat. Per exemple, la família podia tenir 

gossets, conills, tortugues, aus cantores o parlants, alhora que grills o 

escarabats, amb les seves respectives gàbies. 

 

A partir dels set anys, però, l’horari dels petits es restringia i havia de 

trobar alguns moments fora de les tasques escolars. Ja s’inclinaven més 

pels jocs amb regles fixades i de participació, és a dir, d’una major 

complexitat conceptual i de psicomotricitat més fina. Començava a 

practicar els jocs de pilota, de tocar i parar, els io-ios, les baldufes, les 
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endevinalles, les monedes, els patinets, els salts amb la corda, les nous, els 

jocs de rol o de simulació, 3 en ratlla, etc. 

 

En entrar en la joventut  optaven per jocs més propers a l’esport, aquells 

que els ajudaven en el seu desenvolupament físic, en la disciplina i que els 

preparaven millor per a la vida adulta. Així doncs, practicaven la natació, 

l’esgrima, el llançament de disc i de javelina, les curses, les lluites, 

l’equitació, la caça i la pesca. Sovint, aquestes activitats formaven part de 

la pròpia educació de l’adolescent, al qual se l’inculcava un esperit 

competitiu que, de vegades, es barrejava amb una forta càrrega de 

violència, per tal de preparar-los per a la vida militar. 

 

Els adults, en el seu temps lliure, seguien interessats per alguns dels jocs 

de les etapes anteriors. Ara bé, els específicament d’adults o ja d’ancians 

es caracteritzaven per un major grau de dificultat intel·lectual, pel repòs i 

per la pràctica de les apostes.  

 

Els diferents rols socials i les condicions físiques configuraven la 

diversificació dels jocs i de les joguines per sexes. Per tant, l’adscripció de 

les funcions tradicionalment destinades a cada gènere s’aprenien des del 

món del joc i de la transmissió oral i vivencial familiar. Els nens i les nenes 

practicaven amb les joguines allò que s’esperava d’ells en fer-se grans. Les 

nenes aprenien les bases de la maternitat, a través de les seves nines i 

se’ls inculcava el fet de prendre cura de les tasques domèstiques, amb els 

jocs de les casetes i de les cuinetes  i amb tot l’aixovar que els pertocava. 

En definitiva, els jocs servien per afirmar-ne la feminitat  i la dependència 

clara al món dels homes, en una posició de segon pla.  

 

Els nens, en canvi, assolien la seva masculinitat a partir d’uns jocs més 

durs, que els ajudaven a desenvolupar la força, la disciplina, el caràcter, el 

domini d’ells mateixos,  per encaminar-los, segons la classe  social, a 

tasques d’exercici físic o intel·lectual, a realitzar un ofici manual, dedicar-se 

a la política o a lluitar. 

 

Així mateix, els jocs romans es poden classificar en: 

 

a. Jocs d’imitació dels adults: 

Els infants reprodueixen aspectes de la vida dels adults per preparar-se 

per a les tasques del futur, pel que fa referència a la vida domèstica i 
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professional (en la construcció de cases, granges, nines, comprar i 

vendre), a l’aspecte personal (els vestits, el maquillatge, el pentinat i 

les joies), els transports (carros, vaixells, cavalls...) i els jocs de rol 

(simular lluites de gladiadors o de soldats, fer d’emperador o de 

jutge...). 

 

b. Jocs d’estimulació: 

Amb l’objectiu de desenvolupar el moviment, descobrir l’entorn, el cos i 

els sentits: 

 Els jocs motrius es realitzen amb cordes, palanques, xanques, 

cèrcols, disc, arc, catapultes, pilotes, salts, carreres, boxa, etc., per 

tal d’afavorir l’equilibri, la força, la punteria i la resistència. 

 Els que treballen l’habilitat manual i desenvolupen la precisió, la 

rapidesa i la coordinació, mitjançant diferents objectes com les nous, 

les bales, els ossets, els bastonets, les monedes, les baldufes, el io-io 

o els estels. 

 S’estimulen els sentits a través de la veu i el tacte, ocultant la visió, 

o de jocs artístics, plàstics i musicals. 

 

c. Jocs intel·lectuals: 

Que faciliten el pensament, gràcies als jocs de taula, la resolució de 

puzles i les bromes. 

 

d. Jocs d’atzar: 

Centrats en la sort, especialment amb els daus, les monedes, les 

ballarugues o les tabes, i l’endevinació. 

 

7. PROPOSTA D’ACTIVITATS 

 

  



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

XVIII Jornades d’Aprenentatge Actiu.                                                                        

Juguem com jugaven les nenes i els nens romans  de Tàrraco 

Propostes didàctiques 

9 

 

1. LA NINA D’IVORI DE TÀRRACO 

 

Llegeix aquest text i després respon a les preguntes següents: 

 

Quan es va trobar la nina? 

On? 

De qui era? 

Què duria pintat? 

Aproximadament, quants anys té la nina?  

Arran les obres de construcció de la fàbrica de Tabacs de 

Tarragona, el 1927 es va localitzar, en l’antiga necròpolis de la 

ciutat, una peça meravellosa d’ivori: una nina. Aquesta joguina 

va ser descoberta a l’interior d’una tomba (sarcòfag), 

pertanyent a una nena de 5 o 6 anys, que va viure i morir a la 

nostra ciutat cap a l’any 300. La joguina va ser enterrada junt a 

la difunta, com una ofrena i símbol de la seva infantesa.  

Només les nenes més riques podien disposar d’aquestes luxoses 

peces, encarregades a artesans especialitzats en el treball 

escultòric. Segurament, portaria les galtes, els ulls, els llavis i els 

cabells pintats per a mostrar una major semblança amb les 

jovenetes del moment, alhora que seguia l’última moda en el 

pentinat. El fet de ser articulada permetia vestir-la i desvestir-

la, tal i com ho demostrarien uns filets d’or trobats al seu costat, 

fragments de la roba amb la qual estava abillada. 
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2. FIXEM-NOS BÉ EN LA NINA 

 

Observa la nina amb deteniment i marca les paraules que siguin 

correctes: 

 

 La nina és de fusta/ ivori. 
 
 Va vestida/ despullada. 
 
 Té articulats: les espatlles/ els 
colzes/ els malucs/ els turmells/ les 
mans/ els genolls/ el coll. 
 

 Els peus són molt grans/ petits. 
 
 El seu pentinat mostra la moda del 
moment: un recollit alt amb ratlla al mig/ 
cabell solt. 

 
 Té el cos d’una nena/ noia/ dona. 

 
 El braços són massa llargs/curts. 
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3. COMPLETA EL DIBUIX 

 

Fixa’t bé en la nina i dibuixa aquí tots els elements que hi faltin de 

la cara, el cos, els braços, les cames...: 
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4. ELS VESTITS DE LA NINA 

 

Les nines nues comptaven amb un repertori de vestits a la moda. 

Pinta aquestes peces típiques de les dones romanes usant colors 

ben contrastats entre elles (taronja/verd, lila/rosa, rosa/blau, 

taronja/groc...): 

 

  
TÚNICA 

(roba interior) 

STOLLA (vestit 

exterior, per 

sortir al carrer) 

PALLA  

(mantell) 



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

XVIII Jornades d’Aprenentatge Actiu.                                                                        

Juguem com jugaven les nenes i els nens romans  de Tàrraco 

Propostes didàctiques 

13 

 

5. QUINES S’ASSEMBLEN? 

 

Marca les nines que s’assemblen a la de Tarragona: 

 
  

Ós (Roma, finals s. II) Ivori (Roma, s. II dC) Fang (segle V aC) 

  
 

Roba (Egipte, s. II dC) Ceràmica (Itàlia, s. III aC) Ós (Itàlia, s. IV aC) 

 

 Quina era la més cara? Per què? 

 

 I la més barata? Per què? 

 
 

 De quins materials hem trobat nines? 
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6. ORDENEM LES NINES! 

 

Tenim aquesta col·lecció de nines gregues i romanes, que haurem 

d’ordenar segons la seva antiguitat, a l’eix cronològic de baix: 

       

  300 dC        250 aC      200 dC 

     

 150 dC   180 dC   450 aC 

 

 

500      400      300    200    100       1        100     200     300     400  

1 2 
3 

4 

5 

6 
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7. CONTESTA 

 

A partir de la pàgina anterior respon a les següents activitats: 

 

 Quina és la nina més antiga? 

 

 De quin segle és? 

 
 I la més moderna? 

 
 De quin segle és? 

 

 Quantes nines has ordenat d’abans de Crist? 

 
 I de després de Crist? 

 
 De quants segles parlem? 

 

 Totes van despullades? 

 

 Quina és la nina que més t’agrada? Per què? 
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8. PER A QUÈ SERVIRIA? 

 

Els infants romans comptaven amb accessoris per a jugar amb les 
nines. Anota al costat de cada peça antiga trobada com creus que 

s’hi jugaria: 

 

Fireta: 

 

Pinta: 

 

Graella amb peixos: 

 

Cadira: 
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9.  I A QUÈ MÉS JUGAVEN? 

 

Mira aquestes joguines romanes. Escriu-ne el seu nom, si les 

coneixes, i anota com hi podien jugar: 

 

  

Nom: Nom: Nom: 

S’hi jugaria... 

 

 

S’hi jugaria... 

 

 

S’hi jugaria... 

 

 

 

 
 

Nom: Nom: Nom: 

S’hi jugaria... 

 

 

S’hi jugaria... 

 

 

S’hi jugaria... 
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10. LA NINA DE LA JÚLIA 

 

Observa la imatge i imagina’t com és 

una tarda de jocs de la Júlia. 

Descriu-la.  
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11. QUÈ HI VEIG? 

 

Explica què està succeint en aquest carrer romà, sense deixar-te 

cap detall. Ves de dalt a baix, o de dreta a esquerra, o viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ara, com jugues?  
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12. COMPAREM! 

Observa la nina d’ivori i la Barbie. Compara-les i escriu les 

semblances i les diferències que hi notis sobre l’edat, les 

proporcions, els materials...: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semblances: 

 

Diferències: 

 

Quina creus que té una imatge més semblant a les noies del carrer? 
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8. SOLUCIONARI 

 

8.1. LA NINA D’IVORI DE TÀRRACO 

 

Llegeix aquest text i després respon a les preguntes següents: 

 

Quan es va trobar la nina? 1927 

On? En un sarcòfag de la necròpolis romana de Tàrraco. 

De qui era? D’una nena romana de 5 o 6 anys.  

Què duria pintat? Cabell, galtes, ulls i llavis. 

Aproximadament, quants anys té la nina? 2016-300= 1716.  

Arran les obres de construcció de la fàbrica de Tabacs de 

Tarragona, el 1927 es va localitzar, en l’antiga necròpolis de la 

ciutat, una peça meravellosa d’ivori: una nina. Aquesta joguina 

va ser descoberta a l’interior d’una tomba (sarcòfag), 

pertanyent a una nena de 5 o 6 anys, que va viure i morir a la 

nostra ciutat cap a l’any 300. La joguina va ser enterrada junt a 

la difunta, com una ofrena i símbol de la seva infantesa.  

Només les nenes més riques podien disposar d’aquestes luxoses 

peces, encarregades a artesans especialitzats en el treball 

escultòric. Segurament, portaria les galtes, els ulls, els llavis i els 

cabells pintats per a mostrar una major semblança amb les 

jovenetes del moment, alhora que seguia l’última moda en el 

pentinat. El fet de ser articulada permetia vestir-la i desvestir-

la, tal i com ho demostrarien uns filets d’or trobats al seu costat, 

fragments de la roba amb la qual estava abillada. 
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8.2. FIXEM-NOS BÉ EN LA NINA 

 

Observa la nina amb deteniment i marca les paraules que siguin 

correctes: 

 

 La nina és de fusta/ ivori. 
 
 Va vestida/ despullada. 
 
 Té articulats: les espatlles/ els 
colzes/ els malucs/ els turmells/ les 
mans/ els genolls/ el coll. 
 

 Els peus són molt grans/ petits. 
 
 El seu pentinat mostra la moda dels 
moment: un recollit alt amb ratlla al 
mig/ cabell solt. 

 
 Té el cos d’una nena d’uns 13 
anys/ noia/ dona. 

 

 El braços són massa llargs/curts. 
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8.3. COMPLETA EL DIBUIX 

 

Fixa’t bé en la nina i dibuixa aquí tots els elements que hi faltin de 

la cara, el cos, els braços, les cames...: 
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8.4. ELS VESTITS DE LA NINA 

 

Les nines nues comptaven amb un repertori de vestits a la moda. 

Pinta aquestes peces típiques de les dones romanes usant colors 

ben contrastats entre elles (taronja/verd, lila/rosa, rosa/blau, 

taronja/groc...): 

 

  
TÚNICA 

(roba interior) 

STOLLA (vestit 

exterior, per 

sortir al carrer) 

PALLA  

(mantell) 
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8.5. QUINES S’ASSEMBLEN? 

 

Marca les nines que s’assemblen a la de Tarragona: 

 
  

Ós (Roma, finals s. II) Ivori (Roma, s. II) Fang (segle V aC) 

  
 

Roba (Egipte, s. II dC) Ceràmica (Itàlia, s. III aC) Ós (Itàlia, s. IV aC) 

 

 Quina era la més cara? Per què? La d’ivori, pel material, feta per 

artesans especialitzats. 

 I la més barata? Per què? La de roba, feta a casa, segurament per 

la mare. 

 

 De quins materials hem trobat nines? Roba, ceràmica, ós, ivori, fang. 

X 

  

 X 
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6. ORDENEM LES NINES! 

 

Tenim aquesta col·lecció de nines gregues i romanes, que haurem 

d’ordenar segons la seva antiguitat, a l’eix cronològic de baix: 

       

  300 dC        250 aC      200 dC 

     

150 dC   180 dC   450 aC 

 

 

500      400      300    200    100       1        100     200     300     400  

1 2 
3 

4 

5 

6 

1 2 3 
4 

5 

6 
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7. CONTESTA 

 

A partir de la pàgina anterior respon a les següents activitats: 

 

 Quina és la nina més antiga? La 6. 

 

 De quin segle és? Segle V aC. 

 
 I la més moderna? La de Tarragona. 

 
 De quin segle és? Segle IV. 

 

 Quantes nines has ordenat d’abans de Crist? 2. 

 
 I de després de Crist? 4. 

 
 De quants segles parlem? Del segle V aC al IV dC, 9 segles, 900 

anys. 

 
 Totes van despullades? No, la 2 va vestida. 

 

 Quina és la nina que més t’agrada? Per què? 
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8. PER A QUÈ SERVIRIA? 

 

Els infants romans comptaven amb accessoris per a jugar amb les 
nines. Anota al costat de cada peça antiga trobada com creus que 

s’hi jugaria: 

 

Fireta: 

Per simular els menjars, la feina a la cuina... 

 

Pinta: 

De les nines, per a jugar a pentinar-les. 

 

Graella amb peixos: 

Per jugar a les cuinetes, com si s’estigués fent 

el menjar. 

 

Cadira: 

Mobiliari per a les nines i/o les cases de nines. 
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9.  I A QUÈ MÉS JUGAVEN? 

 

Mira aquestes joguines romanes. Escriu-ne el seu nom, si les 

coneixes, i anota com hi podien jugar: 

 

  

Nom: Arrossegador Nom: Cavall Nom: Baldufa 

S’hi jugaria... 

estirant-lo per terra. 

 

S’hi jugaria... per 

simular els animals d’una 

granja o amb soldats per 

a la guerra. 

S’hi jugaria... 

llençant-la a terra i 

fent-la rodar, com 

més estona millor. 

 

 
 

Nom: Cèrcol Nom: Daus Nom: 3 en línia 

S’hi jugaria... fent-lo 

córrer mitjançant un 

bastó. 

 

 

S’hi jugaria... de 

diverses maneres, 

normalment per veure 

qui treu els valors més 

alts. 

S’hi jugaria... 

intentant alinear 3 

fitxes. 
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10. LA NINA DE LA JÚLIA 

 

Observa la imatge i imagina’t com és 

una tarda de jocs de la Júlia. 

Descriu-la. 

Podem fer-los observar: 

1. El vestuari de la nena. 

2. El seu pentinat. 

3. Que sosté una nina a la mà 

esquerra. 

4. I un ocell a la mà dreta. 

5. Juga amb un gos.  
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11. QUÈ HI VEIG? 

 

Explica què està succeint en aquest carrer romà, sense deixar-te 

cap detall. Ves de dalt a baix, o de dreta a esquerra, o viceversa. 

 

Haurien de fixar-se en: 

1. Que juguen a l’aire lliure, nens sols o acompanyats. 

2. Els jocs: els cèrcols, les nines, un arrossegador, les bales, els ossets, 

la pilota. 

I ara, com jugues? 

Anotar les semblances i les diferències, si han jugat mai amb alguna 

d’aquestes joguines o jocs, si juguen amb altres nens i nenes, en llocs 

tancats o oberts...  
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12. COMPAREM! 

Observa la nina d’ivori i la Barbie. Compara-les i escriu les 

semblances i les diferències que hi notis sobre l’edat, les 

proporcions, els materials...: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semblances: mides, articulades, peus molt petits, ulls i llavis pintats... 

Diferències: la Barbie és de plàstic, es poden pentinar els cabells, cintura 

més prima, belluga el cap... 

Quina creus que té una imatge més semblant a les noies del carrer? 

Segurament la romana, amb panxeta, menys pit, més malucs... 
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9. ORIENTACIONS 

 

Podem usar el cartell com a un element motivador i d’anàlisi de diferents 

aspectes sobre el món romà, en general, i del joc, en concret. Aconsellem 

aprofitar l’ocasió per treballar temes diversos sobre l’antiguitat. Podem 

aprofundir-hi, per mitjà de l’activitat proposada des del CdA: 3. Tàrraco, la 

ciutat romana, la qual ens dóna tot un seguit de recursos sobre Roma, amb 

fulls monogràfics, i ens apropa a la vida quotidiana i als monuments de la 

ciutat.  

Així mateix, comptem amb un nombrós material dirigit als alumnes de CS, 

com per exemple: 

 2. Juguem com jugaven les nenes i els nens romans de Tàrraco. 

 5. L’amfiteatre. 
 6. Les muralles. 

 8. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. 

 11. L’aqüeducte romà de Tàrraco. 
 13. El circ. 

 14. El Pretori. 
 15. La necròpolis. 

 21. De l’ou a la poma. 
 24. La maqueta de Tàrraco. 

 47. Roma en miniatura. 
 48. Roma a la moda. 

 49. Roma a l’escola. 
 54. Joc de la Tarragona romana. 

 63. Tàrraco arriba a l’escola o a l’institut. 

Podeu consultar el material a la nostra pàgina web (www.cat/cda-

tarragona/, en l’apartat de Publicacions), on es troben moltes de les 

nostres publicacions en format PDF, per tal d’imprimir-les, així com els 

solucionaris per al professorat. 

Aquest té la capacitat de triar aquells aspectes que consideri més adequats, 

segons el perfil, els interessos i la motivació dels seus alumnes. En 

qualsevol cas, els nois/es gaudiran d’uns materials que els serviran per 

apropar-se el màxim possible a la seva ciutat i al seu passat. Si es du a 

terme la proposta del CdA, entenem que seria millor desenvolupar-la 

abans del dia 19 de maig, dia de la Jornada d’enguany. 

http://www.cat/cda-tarragona/
http://www.cat/cda-tarragona/
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Anotem la relació d’activitats proposades amb les tècniques que s’hauran 

d’emprar i el grau de dificultat. 

 

1. La nina d’ivori de 

Tàrraco 

Lectura comprensiva d’un 

text, per tal de resoldre unes 

qüestions. 

Lectura i anàlisi. 

Senzill. 

2. Fixem-nos bé en 

la nina 

Observació de la nina i 

resolució de preguntes. 

Identificació de 

les paraules 

correctes. Senzill.  

3. Completa el 
dibuix 

Observació i compleció del 

dibuix. 

Compleció a 

partir d’un 

model. Mitjà. 

4. Els vestits de la 

nina 

Pintura del vestuari de la nina, 

combinació dels colors segons 

la moda romana. 

Precisió, 

motricitat fina. 

Mitjà. 

5. Quines 
s’assemblen? 

Identificació de les 

semblances, deducció i 

extracció de conclusions. 

Observació i 

comparació. 

Mitjà. 

6. Ordenem les 

nines! 

Ordenació cronològica de les 

peces. 

Ús cronologia. 

Mitjà. 

7. Contesta  Anàlisi i extracció de 

conclusions. 

Cronologia. Mitjà. 

8. Per a què 

serviria? 

Deducció i explicació de la 

informació.  

Deducció de l’ús. 

Mitjà. 

9. I a què més 

jugaven? 

Identificació i explicació de la 

informació. 

Deducció de 

l’objecte i l’ús. 

Mitjà. 

10. La nina de la 
Júlia 

Lectura d’una imatge i creació 

d’un text. 

Activitat 

empàtica. Difícil. 

11. Què hi veig? Descripció d’un text. Descripció. Mitjà. 

12. Comparem! Comparació entre l’abans i 

l’ara. Recerca de semblances i 

Comparació 
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diferències. d’objectes. Mitjà. 

 

Aquests 12 exercicis permeten treballar-ne alguns en grup de 2  alumnes i 

d’altres  és millor fer-los de manera individual. Proposem realitzar les 

activitats: 

 En grups de 2: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 
 Individuals: 3, 4, 10. 

Lògicament, cada professor/a pot triar les activitats que vol dur a terme o 

bé fer-les totes, a més de decidir si se segueix amb la proposta prèvia o es 

fan tots els exercicis de manera individual. La darrera, la 12, també pot ser 

usada com a avaluació final de la seqüència didàctica. 

Hem inclòs el solucionari de cada exercici, per facilitar la feina dels 

docents. Així mateix, poden ser lliurats als alumnes, a fi que cada grup 

realitzi l’autocorrecció de les activitats realitzades. 

Com a  alternativa, hem preparat un PPT incomplet. Els alumnes, per 

tant, poden fer les activitats tant en paper com en suport informàtic. 

Aquest darrer sistema permet la correcció conjunta de forma més visual i 

comprensiva per a la resta de la classe, alhora que s’optimitza l’aula 

d’informàtica i les tècniques que s’hi apliquen. 


