Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona. Departament d’Ensenyament
XV Jornades d’Aprenentatge Actiu.
Juguem com jugaven les nenes i els nens romans de Tàrraco
Propostes didàctiques

PROPOSTES DIDÀCTIQUES
Cartell 2013

1

Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona. Departament d’Ensenyament
XV Jornades d’Aprenentatge Actiu.
Juguem com jugaven les nenes i els nens romans de Tàrraco
Propostes didàctiques

Autors: Núria Montardit Bofarull
Marta Segura Pont
Jordi Tortosa Giménez
M. Joana Virgili Gasol
ISBN:

2

Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona. Departament d’Ensenyament
XV Jornades d’Aprenentatge Actiu.
Juguem com jugaven les nenes i els nens romans de Tàrraco
Propostes didàctiques

1. INTRODUCCIÓ
Un any més presentem el cartell de la Jornada, que us ofereix una doble
oportunitat:
• Com a joc per al concurs, que es desenvoluparà el mateix dia 16

de maig.
• Com a material didàctic, mitjançant la proposta següent.
En aquesta ocasió hem escollit com a tema els mateixos jocs romans que
coneixeran més de prop i directament amb la Jornada, a través de 12
imatges de fonts primàries. Aquesta selecció ens permetrà observar-les
amb deteniment, analitzar-les i extreure algunes conclusions sobre els jocs
i la vida romana.
Aquest quadern conté la programació, una informació sobre els jocs
romans, més la proposta d’activitats, el solucionari i les orientacions
didàctiques amb la descripció dels mateixos.

2. CONTINGUTS
1. La vida quotidiana romana.
2. El joc i les joguines romanes.
3. Els tipus de jocs.
4. La tradició del joc: canvis i continuïtats.
5. Les fonts històriques.

3. OBJECTIUS
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1. Mostrar a l’alumnat l’època romana, de manera lúdica i viva.
2. Conèixer alguns aspectes de la vida quotidiana.

3. Reconèixer les semblances i les diferències entre el passat i el
present.
4. Entendre la importància de les fonts primàries com a base del
coneixement històric.
5. Analitzar i extreure conclusions bàsiques.
6. Relacionar els jocs romans amb els actuals, mostrant-ne els canvis i

les pervivències.
7. Respectar i valorar el patrimoni historicoartístic.
8. Mantenir l’atenció i l’interès durant l’activitat.

4. MATERIALS NECESSARIS
• El cartell (lliurat als alumnes).
• La

proposta d’activitats (penjades a la
http://cdatarragona.net/, TarracoViva’13 ).

nostra

pàgina

web

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

5. VOCABULARI CLAU
Cèrcol, malabars, gronxador, piràmide, equilibri, habilitat, vímet, cuir,
cupido, màscara, fresc, ceràmica, calç, relleu, escultura, gravat, túnica,
palla, toga, mantell, mosaic, atzar, col·lectiu, incís, mur.

6. INFORMACIÓ

SOBRE

ELS

JOCS
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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.
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 (amulet).
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 nens 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, com a 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. Començava a practicar els jocs
de pilota, de tocar i parar, els io-ios, les baldufes, les endevinalles, les
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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 ajudaven a desenvolupar la força, la disciplina, el caràcter, el
domini, 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 practicats es poden classificar en:

a.

Jocs d’imitació dels adults:
Els nens i les nenes 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 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...).
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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
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1. A què jugo?

A quin dels següents jocs correspon a cada imatge:
Gronxar-se, jugar als daus, conduir una carreta, fer rodar la baldufa, llençar
els ossets, donar ensurts, muntar a les espatlles, fer rodar el cèrcol, passarse la pilota, llençar les nous, fer malabars, jugar a les 12 línies.
2

1

3

6
4

5

7

8

11
10

9

12

8

Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona. Departament d’Ensenyament
XV Jornades d’Aprenentatge Actiu.
Juguem com jugaven les nenes i els nens romans de Tàrraco
Propostes didàctiques

2. Com són els jocs que veiem?
Classifica els jocs anteriors segons siguin:
Que imitin les coses que fan
els adults:

Jocs amb moviment:

Jocs de pensar:

Jocs d’atzar:
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3. Cada dibuix amb el seu text
Uneix cada dibuix amb el joc que representa:

DAUS
Joc del llançament dels daus per
aconseguir una puntuació fixada.

OSSETS
Joc de llançament a l’aire de 5
ossets per a recollir-los amb la
mà o les mans.

BALDUFA
Fer-la rodar el màxim de temps
possible.

TRIANGLE DE NOUS
Llençar una nou damunt una
piràmide de nous, sense que es
moguin.
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4. Com s’hi juga?
Posa el nom de la joguina que tens a continuació i explica com
creus que hi jugarien els infants romans:

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:
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dimensions
d’un objecte
o una

figura.

5. Les fonts històriques
Tot el que coneixem de la vida i els costums dels nostres avantpassats és
gràcies a les fonts històriques, és a dir, les obres d’art, els objectes, les
restes o els escrits que han perdurat en el temps.
Uneix les imatges amb l’explicació del tipus al qual pertanyen:
CERÀMICA
VERNISSADA

PINTADA

I

Material obtingut per la cocció de
l’argila, prèviament pintada amb
un fons negre
FRESC
Pintura realitzada sobre un mur,
quan la preparació de calç i sorra
encara està fresca.
RELLEU
Escultura tallada unida a un fons.

MOSAIC
Creació d’imatges
mitjançant
l’assemblatge de petites peces
de pedres o vidre.
GRAVAT
Dibuix incís fet sobre
matèria
amb
una
punxeguda com el burí.

una
eina
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6. I de què està fet?
Cadascuna de les obres ha estat realitzada amb un material, tria la
resposta correcta

Ceràmica

Marbre

Pedra

Fusta

Fusta

Pedra

Pedra

Vidre

Metall

Marbre

Vidre

Metall

Fusta

Vidre

Ceràmica

Ceràmica

Metall

Fusta
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7. Busca, busca...
Busca al cartell i anota al costat:
1 jocs individual

1 joc col·lectiu

1 joc de competició

1 joc de pensar

1 joc d’equilibri

1 joc de força

1 joc de velocitat

1 joc d’habilitat

1 joc de sort
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8. Què necessitem?
Anota quins objectes o elements són necessaris per a jugar a:
Fer rodar el cèrcol

Conduir una carreta

Jugar als daus

Jugar a les XII línies

Donar ensurts
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9. De quins materials eren?
Marca la o les respostes correctes:

Dau

Ós

Metall

Fusta

Fusta

Metall

Vímet

Cèrcol

Carreta

Baldufa

Fusta

Vidre

Metall

Ceràmica

Vímet

Fitxes

Metall

Fusta

Cuir

Ceràmica

Roba

Metall

Pilota

Fusta
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10. Qui juga?
Aquests jocs eren practicats per homes, dones, nens o nenes. Uneix
cada joc amb el tipus de jugadors/es:

HOME

DONA

NEN

NENA
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11. Com vestien?
Observa el vestuari dels personatges i marca en el cartell els que
identifiquis amb les següents peces:

Túnica masculina

Toga

Sandàlia

Túnica femenina

Palla

Cinturó

Quins d’aquests colors localitzes en els vestits?
Blanc, negre, blau, verd, groc, ocre, marró, rosa, lila, taronja, vermell, gris.
Completa aquestes frases amb les paraules: llargs, decorades,
túniques, llargues, curts, cinturons.
Els homes anaven amb _______________ lligades amb ______________.
Algunes estaven __________________ per franges fosques.
Les dones també portaven túniques ____________ fins als peus i molt
àmplies.
Ells duien els cabells _____________, però elles, ____________ recollits.
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12. On sóc?
Busca aquests fragments i un cop localitzats, escriu el número de la
imatge que corresponguin:
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13. Les 5 diferències
Busca les diferències entre les dues imatges:
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14. Quina paraula s’amaga?
Ordena les lletres que et donaran el nom correcte de l’objecte o del
joc i escriu-lo a sota:

XORGANDOR

SACARAM

XISTEF

TALIPO

LUTARE

RECROTA
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15. Cert o fals?
Marca les frases següents, segons siguin certes (C) o falses (F):

La carreta és estirada per 2 oques

F
C

El malabarista juga amb cinc pilotes

F
C

La dona ha llençat la baldufa amb un pal que té una
corda

F
C

Tots els jugadors passen la pilota amb la mà dreta

F
C

A la dona que es gronxa se li mou el cabell

F
C

La màscara representa un home gran, calb i amb
barba

F
C

El tauler dels daus és sostingut per les cames dels
jugadors

F
C

Tots els competidors de les nous porten el mateix
pentinat

F
C
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16. En quin joc estic?
Llegeix les pistes i anota al costat el número del joc que li
correspon:

Porto una túnica molt fina i escotada i m’han pentinat
amb petites trenes que es recullen al clatell.
Estic suportant un gran pes sobre les espatlles i ja
puc més.

no

He d’anar amb compte amb aquesta parella d’animals,
que sovint s’espanten i comencen a córrer.
Ah! Quin ensurt que he tingut. No m’esperava un
impacte així!
Espero que després d’aquesta gran demostració
d’habilitat, aquests badocs em donin una bona propina.
Eh, que estic aquí! Passeu-me la pilota!

23

Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona. Departament d’Ensenyament
XV Jornades d’Aprenentatge Actiu.
Juguem com jugaven les nenes i els nens romans de Tàrraco
Propostes didàctiques

17. Mirem els detalls!
Observa la imatge i completa les
adequades (tatxa les incorrectes):

frases

amb

les

paraules

L’angle de l’escena simula una cantonada/ una
cortina, on s’amaga un cupido/ un dimoni per
donar un ensurt al seu amic.
Porta una gran/ una petita màscara i treu el
braç/ una cama per la boca. El cupido sorprès
mostra els palmells/ els dors de les mans.

A l’escena hi ha 4/ 5 nois/ noies que estan jugant a
les nous/ els daus. Un d’ells dret/ mig acotxat
llença una nou, mentre se sosté la túnica/ el
mantell amb la mà esquerra/ dreta. Un company
guarda les seves nous a la butxaca/ en un plec del
mantell.

Tres homes/ dones juguen a daus/ ossets vermells/
blancs damunt un taulell/ una taula de fusta. Un
està assegut sobre un tamboret/ un tronc i l’altre
sobre un banc/ una cadira de tisora. El del centre
porta una túnica amb mànigues curtes/ llargues
decorada amb unes franges vermelles/ negres, de
dalt a baix.

Dels cinc cupidos n’hi ha quatre/ tres cupidos/
nens juguen al cèrcol/ io-io, que empenyen
amb un pal/ una branca.
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18. I ara com sóc?
Relaciona el joc romà amb l’actual:
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19. On estic amagada?
Cerca les següents paraules a la sopa de lletres (poden estar
amagades en tots els sentits i també en diagonal):
Malabars, cèrcol, baldufa, ensurts, pilota, nou, fitxa, tauler, osset,
bastó, carreta, espatlla, dau gronxador

R

P

O

N

D

I

D

B

O

U

T

G

O

I

R

E

C

O

T

A

U

L

E

R

D

L

A

C

E

N

A

L

U

S

S

O

A

O

T

E

R

I

Z

D

O

A

S

M

X

T

U

R

C

O

R

U

N

E

O

X

N

A

L

N

O

U

S

F

I

N

E

A

O

L

M

A

L

A

B

A

R

S

A

B

R

O

F

I

N

P

A

L

E

U

T

O

G

R

U

I

N

A

T

E

R

R

A

C

E

S

P

A

T

L

L

A

S

T

E

U

P

A

T

A

S

X

O

X

I

S

C

A

A

C

E

B

O

B

A

S

T

O

S

E

27

Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona. Departament d’Ensenyament
XV Jornades d’Aprenentatge Actiu.
Juguem com jugaven les nenes i els nens romans de Tàrraco
Propostes didàctiques

8. SOLUCIONARI
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1. A què jugo?

A quin dels següents jocs correspon a cada imatge:
4. Gronxar-se, 2. jugar als daus, 7. conduir una carreta, 1. fer rodar la
baldufa, 6. llençar els ossets, 5. donar ensurts, 9. muntar a les espatlles, 10.
fer rodar el cèrcol, 3. passar-se la pilota, 8. llençar les nous, 12. fer
malabars, 11. jugar a les 12 línies.
2
1

3

6
4

5

7

8

9
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11

12

10

2. Com són els jocs que veiem?
Classifica els jocs anteriors segons siguin:
Que imitin les coses que fan
els adults:
Conduir una carreta.

Jocs amb moviment:
Fer rodar una baldufa, pasar-se
la pilota, gronxar-se, llençar els
ossets, llençar les nous, muntar
a les espatlles, fer rodar el
cèrcol, fer malabars.

Jocs de pensar:

Jocs d’atzar:

Tots els jocs tenen una part de
pensar, planificar…, però
especialmente: donar ensurts i
jugar a les 12 línies.

Jugar als daus, jugar a les 12
línies.
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3. Cada dibuix amb el seu text
Uneix cada dibuix amb el joc que representa:

DAUS
Joc del llançament dels daus per
aconseguir una puntuació fixada.

OSSETS
Joc de llançament a l’aire de 5
ossets per a recollir-los amb la
mà o les mans.

BALDUFA
Fer-la rodar el màxim de temps
possible.

TRIANGLE DE NOUS
Llençar una nou damunt una
piràmide de nous, sense que es
moguin.
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4. Com s’hi juga?
Posa el nom de la joguina que tens a continuació i explica com
creus que hi jugarien els infants romans:

Nom: 12 línies

Nom: gronxador

Nom: pilota

Nom: pilotes

Nom: cèrcol

Veure l’explicació de cada
joc al final.

Nom: màscara
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5. Les fonts històriques
Tot el que coneixem de la vida i els costums dels nostres avantpassats és
gràcies a les fonts històriques, és a dir, les obres d’art, els objectes, les
restes o els escrits que han perdurat en el temps.
Uneix les imatges amb l’explicació del tipus al qual pertanyen:
CERÀMICA
Material obtingut per la cocció de
l’argila.
FRESC
Pintura realitzada sobre el mur,
quan la preparació de calç i sorra
encara està fresca.

RELLEU
Escultura tallada unida a un fons.

ESCULTURA EXEMPTA
Representació
en
tres
dimensions d’un objecte o una
figura.
MOSAIC
Creació d’imatges
mitjançant
l’assemblatge de petites peces
de pedres o vidre.

GRAVAT
Dibuix incís fet sobre
matèria
amb
una
punxeguda com el burí.

una
eina
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6. I de què està fet?
Cadascuna de les obres ha estat realitzada amb un material, tria la
resposta correcta

X

Ceràmica

X

Marbre

Pedra

Fusta

Fusta

Pedra

Pedra
Metall

X

X

Vidre

X

Vidre

Metall

Fusta

Ceràmica

Marbre

Vidre

X

Ceràmica

X
Metall

Fusta
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7. Busca, busca...
Busca al cartell i anota al costat:
1 jocs individual

Passar-se la pilota, llençar les nous, muntar a les
espatlles, fer rodar el cèrcol.

1 joc col·lectiu

Fer rodar la baldufa, llençar els ossets, fer
malabars.

1 joc de competició

Conduir la carreta, jugar a daus, passar-se la
pilota, muntar a les espatlles, llençar les nous,
fer rodar el cèrcol.

1 joc de pensar

En tots hi ha una part de planificació i estratègia.

1 joc d’equilibri

Gronxar-se, llençar els ossets, conduir una
carreta, llençar les nous, muntar a les espatlles,
fer rodar el cèrcol, fer malabars.

1 joc de força

Muntar a les espatlles.

1 joc de velocitat

Conduir una carreta.

1 joc d’habilitat

Fer rodar la baldufa, llençar els ossets, llençar les
nous, fer rodar el cèrcol, fer malabars.

1 joc de sort

Jugar als daus, jugar a les 12 línies.
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8. Què necessitem?
Anota quins objectes o elements són necessaris per a jugar a:
Fer rodar el cèrcol
Cèrcol i pal.

Conduir una carreta
Carreta, regnes, arnesos, 1 o 2 animals
o nens/es.

Jugar als daus
3 daus, un cubilet, una superfície plana.

Jugar a les XII línies
Tauler, 30 fitxes (15 de cada color), 3
daus i un cubilet.

Donar ensurts
Una màscara.
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9. De quins materials eren?
Marca la o les respostes correctes:

Dau

X

Ós

X

Fusta

X

Metall

Metall

X

Fusta

Vímet

Cèrcol

X

Carreta

Baldufa

X

Fusta

X

Vidre

Metall

X

Ceràmica

X

Metall

Vímet

Fitxes

X

Fusta

X

Cuir

X

Ceràmica

X

Roba

X

Fusta

Metall

Pilota

38

Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona. Departament d’Ensenyament
XV Jornades d’Aprenentatge Actiu.
Juguem com jugaven les nenes i els nens romans de Tàrraco
Propostes didàctiques

10. Qui juga?
Aquests jocs eren practicats per homes, dones, nens o nenes. Uneix
cada joc amb el tipus de jugadors/es:

HOME

DONA

NEN

NENA
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11. Com vestien?
Observa el vestuari dels personatges i marca en el cartell els que
identifiquis amb les següents peces:

Túnica masculina

Toga

Sandàlia

Túnica femenina

Palla

Cinturó

Quins d’aquests colors localitzes en els vestits?
Blanc, negre, blau, verd, groc, ocre, marró, rosa, lila, taronja, vermell, gris.
Tots aquests colors eren usats pels romans, ara bé, a través de les imatges
marcarem vermell, blau, verd, blanc i ocre.
Completa aquestes frases amb les paraules: llargs, decorades,
túniques, llargues, curts, cinturons.
Els homes anaven amb túniques lligades amb cinturons. Algunes estaven
decorades per franges fosques.
Les dones també portaven túniques llargues fins als peus i molt àmplies.
Ells duien els cabells curts, però elles, llargs recollits.
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12. On sóc?
Busca aquests fragments i un cop localitzats, escriu el número de la
imatge que corresponguin:

8

4
2
5

7

1
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13. Les 5 diferències
Busca les diferències entre les dues imatges:
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14. Quina paraula s’amaga?
Ordena les lletres que et donaran el nom correcte de l’objecte o del
joc i escriu-lo a sota:

XORGANDOR

XISTEF

LUTARE

GRONXADOR

FITXES

TAULER

SACARAM

TALIPO

RECROTA

MÀSCARA

PILOTA

CARRETÓ

43

Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona. Departament d’Ensenyament
XV Jornades d’Aprenentatge Actiu.
Juguem com jugaven les nenes i els nens romans de Tàrraco
Propostes didàctiques

15. Cert o fals?
Marca les frases següents, segons siguin certes (C) o falses (F):

La carreta és estirada per 2 oques

F
C

El malabarista juga amb cinc pilotes

F
C

La dona ha llençat la baldufa amb un pal que té una
corda

F
C

Tots els jugadors passen la pilota amb la mà dreta

F
C

A la dona que es gronxa se li mou el cabell

F
C

La màscara representa un home gran, calb i amb
barba

F
C

El tauler dels daus és sostingut per les cames dels
jugadors

F
C

Tots els competidors de les nous porten el mateix
pentinat

F
C
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16. En quin joc estic?
Llegeix les pistes i anota al costat el número del joc que li
correspon:

Porto una túnica molt fina i escotada i m’han pentinat
amb petites trenes que es recullen al clatell.

6

Estic suportant un gran pes sobre les espatlles i ja
puc més.

no

9

He d’anar amb compte amb aquesta parella d’animals,
que sovint s’espanten i comencen a córrer.

7

Ah! Quin ensurt que he tingut. No m’esperava un
impacte així!

5

Espero que després d’aquesta gran demostració
d’habilitat, aquests badocs em donin una bona propina.

12

Eh, que estic aquí! Passeu-me la pilota!

3
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17. Mirem els detalls!
Observa la imatge i completa les
adequades (tatxa les incorrectes):

frases

amb

les

paraules

L’angle de l’escena simula una cantonada/ una
cortina, on s’amaga un cupido/ un dimoni per
donar un ensurt al seu amic.
Porta una gran/ una petita màscara i treu el
braç/ una cama per la boca. El cupido sorprès
mostra els palmells/ els dors de les mans.

A l’escena hi ha 4/ 5 nois/ noies que estan jugant
a les nous/ els daus. Un d’ells llença una nou
dret/ mig acotxat, mentre se sosté la túnica/ el
mantell amb la mà esquerra/ dreta. Un company
guarda les seves nous a la butxaca/ en un plec
del mantell.

Tres homes/ dones juguen a daus/ ossets vermells/
blancs damunt un taulell/ una taula de fusta. Un
està assegut sobre un tamboret/ un tronc i l’altre
sobre un banc/ una cadira de tisora. El del centre
porta una túnica amb mànigues curtes/ llargues
decorada amb unes franges vermelles/ negres, de
dalt a baix.

Dels cinc cupidos n’hi ha quatre/ tres
cupidos/ nens juguen al cèrcol/ io-io que
empenyen amb un pal/ una branca.
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18. I ara com sóc?
Relaciona el joc romà amb l’actual:
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19. On estic amagada?
Cerca les següents paraules a la sopa de lletres (poden estar
amagades en tots els sentits i també en diagonal):
Malabars, cèrcol, baldufa, ensurts, pilota, nou, fitxa, tauler, osset, bastó,
carreta, espatlla, dau gronxador
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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/cdatarragona/, en l’apartat de Publicacions), on es troben moltes de les
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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 16 de maig, dia de la Jornada d’enguany.
A continuació, hem elaborat 19 exercicis en total, per treballar en petit
grup de 2 o 3 alumnes, i el darrer, els mots encreuats, per treballar-lo de
manera individual, el qual pot ser emprat com a síntesi conclusiva de la
seqüència didàctica. A fi de resoldre les activitats grupals podem optar:
• Per que cada grup en realitzi un i en acabar-lo es faci una posada en
comú.
• Per dividir la classe en quatre grups i que cadascú en realitzi tres o

quatre:
o

el grup 1: 1, 2, 3, 9, 13, 17 i 19;

o

el grup 2: 1, 6, 7, 10, 14, 18 i 19;

o

el grup 3: 1, 3, 4, 7, 11, 15 i 19;

o

i el grup 4: 1, 3, 5, 8, 12, 16 i 19, per exemple,

i posteriorment es faria la posada en comú.
També podem decidir-nos per una altra solució, segons el temps que
disposem.
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.
Anotem, a continuació, les instruccions bàsiques d’aquests jocs romans, per
si en volem practicar algun a la classe o els nens/es els volen ensenyar als
seus amics o amigues o familiars:

51

Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona. Departament d’Ensenyament
XV Jornades d’Aprenentatge Actiu.
Juguem com jugaven les nenes i els nens romans de Tàrraco
Propostes didàctiques

1. BALDUFA (TURBO)
Perquè pugui giravoltar la baldufa, cal prèviament enrotllar el cordill al seu
voltant, començant per la part inferior i atapeint-lo fins al final. Quan es
llença la baldufa a terra cal subjectar el cordill per l’extrem de manera que,
per la seva pròpia inèrcia, es descargoli i en tocar a terra giri.
2. DAUS (ALEA)
Per saber qui ha de començar, cada jugador/a llença un dels daus i la
puntuació aconseguida indica l’ordre de tirada. Una vegada iniciat el joc 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. La jugada màxima és diu Venus (tres
sis) i dóna lloc a repetir la jugada.
3. PASSAR-SE LA PILOTA (PILA TRIGONICA)
Es forma un triangle d’uns dos metres de costat i a cada vèrtex s’hi
col·loquen dos jugadors/es. Un dels dos juga en primer torn i l’altre queda
a l’espera, al seu costat. Sense bellugar-se del seu lloc, s’han de passar la
pilota, intentant enganyar el participant que l’ha de rebre. S’hi ho
aconsegueix i el jugador/a perd la pilota, el substitueix el del seu costat,
que resta a l’espera de tornar a entrar en el joc, quan el seu company/a
perdi la pilota. Es pot variar en cada torn el sentit de passar la pilota.
4. GRONXADOR (OSCILLUM)
El jugador/a s’asseu a la fusta, es fa per torns, tot establint un número no
massa considerable de pendolades, entre 30 o 40. Així, mentre un es
gronxa, l’altre li dóna impuls pel darrera, sense fer-lo caure, i la resta
espera el seu torn tot intercanviant-se els papers.
5. DONAR ENSURTS (MORMOLYCION)
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 d’improvís espantant-los i provocant els crits, les
corredisses i les rialles. El grup proveït amb les màscares pot canviar
d’indret i cercar noves víctimes a qui sorprendre.
6. OSSETS (TALUS)
Es tracta d’un joc d’habilitat, que pot augmentar progressivament de
dificultat. S’inicia el joc deixant els quatre ossets a terra i tirant enlaire el
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tintat. Abans que aquest caigui, s’ha d’agafar un dels quatre de terra, amb
els palmells de les dues mans, juntament amb el tintat. Després llencem
els dos que tenim enlaire i n’agafem un altre de terra fins a aconseguir els
cinc. A continuació 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/a comet un error (els ossets toquen a terra o no l’ha
agafat) passa el torn al següent competidor/a.
7. LA CARRETA (PLAUSTRUM)
Un dels nens/es puja a la carreta i un o dos més intenten arrossegar-los
per un camí establert. Si la carreta és petita, es carrega amb diversos
objectes i es desplaça pel trajecte marcat. Guanyen els que han fet més
recorregut o han transportat més pes.
Els nens romans tenien carretons de fusta que podien ser estirats per
gossos, ovelles, cabres o nens, amb els quals feien les curses. Guanya
l’equip que arriba abans a la meta, després de donar 7 voltes a un circuit
ovalat de 3 metres de llargada.
8. TRIANGLE DE NOUS (NUCES RELINQUERE)
Col·loquem tres nous a terra, de manera que es toquin entre elles i que
componguin un triangle. Cadascun dels jugadors/es i per torns, estira el
braç horitzontalment a l’alçada de l’espatlla i deixa caure una nou, de
manera que quedi sobre les de terra, sense que les desplaci. Qui ho
aconsegueixi guanya les que formaven el triangle i es queda, a més, amb la
seva.
9. CAVALCAR SOBRE LES ESPATLLES (EPHEDRISMOS)
Un dels jugadors/es adopta el paper de cavall (el més fort) i l’altre d’auriga
i munta sobre l’esquena del seu company/a. Les parelles es divideixen en
dos equips diferents que s’enfronten en un simulacre de lluita, espitjant-se.
La finalitat és fer caure les parelles de l’equip contrari. Una vegada hagin
descavalcat s’han de retirar del joc i esperar una altra partida. Guanya
aquell equip que en acabar tingui més parelles muntades.
10. CÈRCOL (ORBIS)
Farem rodar el cèrcol amb l’ajut del pal. És aconsellable que acompanyi el
cèrcol, en tot moment, per la part mitjana baixa. Quan ja se’n té un domini
podem descriure cercles i recorreguts més complexos.
11. 12 LÍNIES (DUODECIMA SCRIPTA)
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El tauler rectangular té 6 paraules de 6 lletres, separades de dues en dues,
en tres fileres. Cadascun dels dos jugadors/es disposa de 15 peons 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 que aconsegueix situar abans el total de les seves fitxes fora del
tauler.

12. MALABARS (PILARII)
És un joc d’habilitat que es practica individualment, tot i que es pot jugar
en equips de 2 o 3. Els jugadors/es llancen a l’aire les pilotes
successivament, procurant mantenir-les en moviment o en equilibri damunt
del seu cos, sense que caiguin al terra. Si són prou destres, barregen el
moviment i l’equilibri alhora. Els nois i les noies inicien el joc amb dues
pilotes i, segons les seves capacitats, incorporen la tercera. Quan una de
les pilotes cau al terra perd i s’ha de passar el torn al següent participant.
Com a conclusió, podem tancar l’activitat amb la pregunta de si els nens i
les nenes han practicat amb anterioritat alguns d’aquests jocs. Els que sí
hagin practicat, hi assenyalaran les diferències amb els actuals.
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