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MATERIAL  INFORMATIU 
 
Aquest cartell de les XIII Jornades d’Aprenentatge Actiu representa set tipus 
diferents de soldats, amb l’abillament que els és propi de l’època d’August, i que 
ens poden servir per comprendre com era i s’estructurava l’exèrcit romà. Ens 
permet, a més, que els alumnes aprenguin mitjançant el joc proposat per tal 
d’estimular l’observació i la comparació, així com d’altres activitats que hi 
incloem. 
 
Objectius: 
 

1. Observar i comparar amb deteniment les imatges. 
2. Aprendre aspectes sobre la vida militar a Roma. 
3. Comprendre els canvis i les continuïtats al llarg d’aquests 2000 anys. 
4. Valorar el patrimoni històric que tenim a Tàrraco. 
5. Analitzar la informació. 
6. Usar les fonts secundàries. 
7. Deduir i extreure conclusions. 
8. Fer una lectura comprensiva d’informació visual i textual. 
9. Ordenar seqüències temporals. 
10. Completar esquemes, imatges, textos. 
11. Interrelacionar informació. 
12. Identificar i classificar objectes, personatges. 
13. Entendre que som fills del nostre Passat. 
14. Estimular el gust per la lectura. 

Orientacions: 
 
Podem usar el cartell com a un element motivador i d’anàlisi de diferents 
aspectes sobre el món romà, en general, i el seu exèrcit, 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. 
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• 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.xtec.cat/cda-
tarragona/, en l’apartat de Publicacions), on es troben moltes de les nostres 
publicacions en format PDF, per tal d’imprimir-les.  
 
El professorat té la potestat 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 5 
de maig, dia de la Jornada d’enguany. 
 
Aquest quadern conté, en primer lloc, la descripció dels 7 personatges que 
hem seleccionat, per tal d’oferir una breu informació sobre cadascun d’ells, i 
que pot ser útil tant als professors com als estudiants, en donar sentit als 
homes del cartell. D’aquesta manera, comprenen la seva funció i pes dins de 
l’exèrcit i, per tant,  s’adonen de l’organització i la jerarquització de la institució 
romana. En resum, aquests dos fulls poden ser lliurats a la classe, els quals 
serviran com a eix iniciador de l’activitat. 
 
A continuació, hem elaborat 13 exercicis en total, 12 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 (el grup 
1: 1, 2, i 3; el grup 2: 4, 5 i 6; el grup 3: 7, 8 i 9 i el grup 4: 10, 11 i 12) 
i posteriorment es faria la posada en comú. 

També podem decidir-nos per una altra solució, segons el temps que disposem. 
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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 informàticament. Aquest darrer 
sistema permet la correcció conjunta de forma més visual i comprensiva per a 
la resta de la classe. 
 
Recomanem, així mateix,  la lectura del llibre Records d’un legionari a 
Tàrraco, que es pot despenjar de la mateixa pàgina web, per tal t’incentivar la 
lectura i el gust per la història. 
 
Proposta d’activitats:  
 
Anotem diferents activitats que es poden treballar a l’aula totes  juntes o per 
separat, en què el professorat pot triar les que cregui convenient.
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Descripció dels personatges: 
 
L’exèrcit romà estava format per diferents cossos i comandaments, cadascun 
dels quals detentava unes funcions especifiques, que hem classificat 
jeràrquicament. Hem seleccionat els següents 7 personatges, com a mostra 
significativa: 
 

 

1. El llegat (legatus) o comandant de la legió era 
normalment un senador escollit personalment per 
l’Emperador. Equivaldria a un general actual, el qual 
tenia a les seves ordres, com a mínim una legió (uns 
4.800 homes). L’exèrcit comptava, a més, amb 
d’altres oficials, com: els tribuns, els ajudants del 
cap, i l’enginyer: un tècnic expert en la planificació 
de campaments, els ponts, les  vies, les màquines 
bèl·liques… 

 

2. El centurió, el suboficial responsable d’una centúria 
(80 legionaris), havia estat escollit pels mateixos 
homes pel seu valor i responsabilitat. Comptava amb 
la col·laboració de l’optio, un ajudant, i del 
pecuniarius, un administratiu que controlava els 
pagaments i els avituallaments, tant en l’armament 
com en el menjar. 

 

3. El signifer, un suboficial, es distingia per portar 
l’emblema de la centúria que havia de defensar fins 
a la mort, així com un altre company, l’aquilifer, que 
també duia uns símbols. Els soldats més valents 
eren seleccionats per exhibir els estendards sagrats 
de la legió. 
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4. El cornicer, un suboficial, era un dels músics que 
transmetia les ordres, donades pels oficials. 
Encapçalava les marxes i les desfilades, tocant el 
gran cornum, un instrument de vent. 

 

 

5. Els metges acompanyaven l’exèrcit per tractar les 
ferides i les malalties dels soldats, a partir de Juli 
Cèsar. Aquest va decidir recuperar tots els abatuts 
en les batalles, amb un servei de camillers i carros. 
Els duien a l’hospital de campanya, on eren guarits 
fins poder continuar les lluites. Es van convertir en 
grans experts en traumatología i cirurgia.  

 

6. Els legionaris havien de ser ciutadans romans i 
servien a Roma  a partir dels 17 anys, durant un 
termini de dues dècades. Després es llicenciaven i 
podien rebre una bona jubilació en diners o terres. 

 

 

7. Els auxiliars eren estrangers que s’apuntaven per 
uns 25 anys a l’exèrcit romà. En finalitzar aquest 
període obtenien la ciutadania romana d’ells i de la 
seva familia. Es dedicaven sobretot a l’espionatge i 
al reconeixement del terreny. Lluitaven amb les 
armes que millor dominaven del seus territoris. 
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Estem a l’exèrcit 
 
Em dic Julius i sóc legionari de l’exèrcit romà. Al cartell heu conegut alguns dels 
companys amb els quals he compartit uns anys de penes i glòries.  

 
M’agradaria que revisquéssiu amb mi totes les 
aventures viscudes. Per això us recomano que 
llegiu el meu llibre Records d’un legionari a 
Tàrraco, que us els podeu despenjar de la 
pàgina web www.xtec.cat/cda-tarragona/ , en 
l’apartat de Publicacions, on hi trobareu les 
peripècies que he hagut de patir.  
 
La història s’inicia amb la meva marxa de casa, 
fruit de la gana i la misèria, de tal manera que 
em vaig veure abocat a inscriure’m a l’exèrcit i 
haver de passar nombroses proves per 
demostrar la meva capacitat. 
 
 Al llibre descobrireu els càstigs que hem patit, 
les llargues marxes fetes de més de 35 km amb 
40 kg de pes al coll, com ens han ensenyat a 
usar l’armament, el viatge de Roma a  Tàrraco, 
la meva participació en la guerra i...  

 
No us vull explicar res més, per què ja  ho esbrinareu llegint els meus records i 
observant els nombrosos dibuixos que l’il·lustren. Sé que us agradarà i que us 
ho passareu molt bé.
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Compta cada tipus de soldat i anota-ho a la part inferior de la graella. 

 

 

 

 
 

       
Metge Músic Portador Legionari Llegat Centurió Auxiliar 
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Col·loca cada soldat a la zona de la piràmide que li correspogui i 
després contesta les preguntes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

• L’espai superior de la pirámide indica quins són els soldats més importants. Eren 
molts o pocs? 

• La part inferior, en canvi, ens mostra els homes que havien d’obeir. Eren molts o 
pocs? 

OFICIALS 

SUBOFICIALS 

LEGIONARIS
S 

AUXILIARS 

Llegat 

Centurió 
Músic 

Portador 
Metge 

Soldats 
ciutadans 
romans 

Soldats 
estrangers 
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Relaciona cada personatge amb les seves funcions. Escriu el número i el 
càrrec a la frase que li correspongui: 
 

     

     
 
 
 
Núm. Personatge Explicació 
  Tinc molt mal caràcter i pego sempre que puc als meus homes 

amb un bastó. Tota la centúria ha d’obeir les meves ordres. 
  Sóc el més elegant del campament amb la meva capa 

rogenca, tota la legió està sota el meu comandament. 
  La feina de curar els malalts i els ferits m’entusiasma. 
  Tinc les galtes inflades de tant bufar per transmetre les ordres 

als soldats. 
  He estat triat per exhibir els símbols militars, ja que sóc un 

dels legionaris més valents de la meva centúria. 
  Uf!! Tot el dia carretejant aquest pesat escut rectangular per 

defensar Roma. 
  M’he apuntat a la legió per ajudar a aquests romans en les 

tasques d’espionatge, he d’anar amb compte. 
 

1 

7 

4 2 

6 5 

3 
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Observa els elements carcterístics del centurió. Uneix mitjançant 
fletxes el dibuix amb l’explicació corresponent: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Plomall de colors per a poder ser distingit  
de lluny pels seus homes durant la lluita. 

Faldellí de cuir per a protegir al baix 
ventre. 

Vara de vinya com a símbol del poder del 
centurió. 

Greba, protección per a les cames. 

Medalles de plata aconseguides en 
diferents batalles. 
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Identifica aquests objectes i posa el nom de qui pertanyen i explica’n el 
seu ús: 
 

SERRA CAPA 
  

 

 

 

 

CORNUM ESCUT 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESTENDARD LLANÇA 
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Uneix les peces de l’armament o de l’uniforme d’un legionari amb el seu 
nom: 
 
 
 

ESPASA 

MOCADOR 

SANDÀLIA 

FALDELLÍ 

CASC 

CUIRASSA 

JAVELINA 

ESCUT 
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Completa les següents frases amb les paraules de sota: 
 

3, vent, cornum, comunicació, G, 
 llop, espatlla, desfilades 

 
  
 
 
El ___________________ és un 

instrument de _______________, 

usat a l’exèrcit com a mitjà de 

_________________________ de 

les ordres. 

 

Tenia una longitud de _________ 

metres, enrotllat amb la forma de 

la lletra ____________________, 

amb un travesser per recolzar-lo 

sobre l’________________. 

 

Així mateix, porta al damunt una 
pell de ______________  sobre el 
cap i anusada al coll. Amb aquests 
homes les _________________ 
eren impressionants.
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Observa aquestes imatges que ens mostren un legionari col·locant-se 
tot l’abillament. Ordena-les i després escriu sota de cada dibuix quina 
peça es posa: 
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Observa detingudament els personatges i després contesta: 
 
 
1. Qui porta l’espasa a l’esquerra? 

 
 
2. Quantes peces formen l’estendard? 

 
 
3. Qui sosté un rotlle a la mà? 

 
 
4. Qui té les cames protegides? 

 
 
5. Qui porta una pell d’animal? 

  
 
6. Qui ha guanyat les medalles? 

 
 
7. Qui porta un faldellí de cuir? 

 
 
8. Qui vesteix una cuirassa amb unes cintes anusades? 

 
 
9. Qui calça unes botes? 

 
 
10. Qui no porta casc? 
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Observa la imatge i marca l’explicació correcta: 
 
 CANTIMPLORA 

 
 
 
 MOCADOR 

 
 
 
 CINTURÓ 

 
 
 
 SANDÀLIA 

 
 

Els legionaris hi portaven vi. 
 

Els  legionaris hi portaven una 
barreja de vinagre i aigua. 

Servia per a l’estiu, per tenir els 
peus frescos. 

Servia per a fer les grans 
marxes i ventilar bé el peu. 

S’usava per decorar l’uniforme. 
 

S’usava per subjectar l’espasa. 
 

S’usava per evitar les fregades 
de la cuirassa a la pell. 

S’usava per evitar tenir mal a la 
gola. 
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Escriu al costat de cada objecte el seu nom, després d’haver ordenat les 
lletres: 
 

      

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

RASACISU URTONIC 

NIVAJELA 

LAPNUY TESCU 
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Busca les 7 diferències que hi ha entre aquestes dues imatges i marca-
les: 
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Busca les  següents paraules en aquests mots entrecreuats. Poden anar 
de dreta a esquerra i de dalt a baix i viceversa: 
 

Espasa, cornum, auxiliar,legionari, centurió, greba, javelina 
Punyal, llegat, escut, cuirassa, sandàlia, casc, faldellí 

 
 
 

L E G I O N A R I X B U F E R 
O S B L I R C I R E R A R G E 
A P L O F E A T O C I T A R I 
L A F R O I R U T N E C R E W 
E S C U T C I F E L I O E B A 
S A L I A U X I L I A R R A D 
E R G O G I A I L A D N A S E 
J A L I E R A S D E L U M A S 
A V I L L A R I T M I M A D I 
V A L E L S A T O J U D I B A 
E D A L O S C E G I H O P O D 
L P U N Y A L I L L E D L A F 
I F O B I N U T E G H I K S E 
N O L I T E V E L O C A S C E 
A H O K I L A R E G A L O F A 
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Solucionari:
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Compta cada tipus de soldat i anota-ho a la part inferior de la graella. 

 

 

 

 
 

       
Metge Músic Portador Legionari Llegat Centurió Auxiliar 

3 2 3 5 1 4 10 
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Col·loca cada soldat a la zona de la piràmide que li correspongui i 
després contesta les preguntes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• L’espai superior de la pirámide indica quins són els soldats més importants. Eren 

molts o pocs? Pocs. 
 

• La part inferior, en canvi, ens mostra els homes que havien d’obeir. Eren molts o 
pocs? Molts. 

 
 
 

OFICIALS 

SUBOFICIALS 

LEGIONARIS
S 

AUXILIARS 

Llegat 

Centurió 
Músic 

Portador 
Metge 

Soldats 
ciutadans 
romans 

Soldats 
estrangers 
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Relaciona cada personatge amb les seves funcions. Escriu el número i el 
càrrec a la frase que li correspongui: 
 

     

     
 
 
 
Núm. Personatge Explicació 

4 CENTURIÓ Tinc molt mal caràcter i pego sempre que puc als meus homes 
amb un bastó. Tota la centúria ha d’obeir les meves ordres. 

1 LLEGAT Sóc el més elegant del campament amb la meva capa 
rogenca, tota la legió està sota el meu comandament. 

2 METGE La feina de curar els malalts i els ferits m’entusiasma. 
3 MÚSIC Tinc les galtes inflades de tant bufar per transmetre les ordres 

als soldats. 
6 PORTADOR He estat triat per exhibir els símbols militars, ja que sóc un 

dels legionaris més valents de la meva centúria. 
7 LEGIONARI Uf!! Tot el dia carretejant aquest pesat escut rectangular per 

defensar Roma. 
5 AUXILIAR M’he apuntat a la legió per ajudar a aquests romans en les 

tasques d’espionatge, he d’anar amb compte. 

1 

7 

4 2 

6 5 

3 
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Observa els elements carcterístics del centurió. Uneix mitjançant 
fletxes el dibuix amb l’explicació corresponent: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Plomall de colors per a ser distingit de 
lluny pels seus homes durant la lluita. 

Faldellí de cuir per a protegir al baix 
ventre. 

Vara de vinya com a símbol del poder del 
centurió. 

Greba, protección per a les cames. 

Medalles de plata aconseguides en 
diferents batalles. 
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 Identifica aquests objectes i posa el nom de qui pertanyen i explica’n 
el seu ús: 
 

SERRA CAPA 
METGE LLEGAT 

 

Tallar membres. 

 

Identificació dels 
oficials. 

CORNUM ESCUT 
MÚSIC LEGIONARI 

 

Instrument per 
marcar les ordres. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Protecció del cos i 
atac. 

ESTENDARD LLANÇA 
PORTADOR AUXILIAR 

 

Signes de la 
centúria. 

 

Atac a distància 
de l’enemic. 
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Uneix les peces de l’armament o de l’uniforme d’un legionari amb el seu 
nom: 
 
 
 

ESPASA 

MOCADOR 

SANDÀLIA 

FALDELLÍ 

CASC 

CUIRASSA 

JAVELINA 

ESCUT 
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Completa les següents frases amb les paraules de sota: 
 

3, vent, cornum, comunicació, G, 
 llop, espatlla, desfilades 

 
  
 
 
El cornum  és un instrument de 

vent, usat a l’exèrcit com a mitjà 

de comunicació de les ordres. 

 

Tenia una longitud de 3 metres, 

enrotllat amb la forma de la lletra 

G, amb un travesser per recolzar-lo 

sobre l’ espatlla. 

 

Així mateix, porta al damunt una 

pell de llop  sobre el cap i anusada 

al coll. Amb aquests homes les 

desfilades  eren impressionants.
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Observa aquestes imatges que ens mostren un legionari col·locant-se 
tot l’abillament. Ordena-les i després escriu sota de cada dibuix quina 
peça es posa: 
 

    
CUIRASSA 

 
MOCADOR CALÇOTETS PROTECTOR DE 

CUIR 

    
CINTURÓ I 

ESPASA 
SANDÀLIES TÚNICA CASC 

5 3 1 

2 8 6 

4 

7 
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Observa detingudament els personatges i després contesta: 
 
 
1. Qui porta l’espasa a l’esquerra? 

El centurió. 
 
2. Quantes peces formen l’estendard? 

10. 
 
3. Qui sosté un rotlle a la mà? 

El llegat. 
 
4. Qui té les cames protegides? 

El centurió. 
 
5. Qui porta una pell d’animal? 

El músic i el portador. 
 
6. Qui ha guanyat les medalles? 

El centurió. 
 
7. Qui porta un faldellí de cuir? 

El llegat, el legionari, el portador i el centurió. 
 
8. Qui vesteix una cuirassa amb unes cintes anusades? 

El llegat. 
 
9. Qui calça unes botes? 

El llegat. 
 
10. Qui no porta casc? 

El llegat, el metge i el malalt. 
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Observa la imatge i marca l’explicació correcta: 
 
 CANTIMPLORA 

 
 
 
 MOCADOR 

 
 
 
 CINTURÓ 

 
 
 
 SANDÀLIA 

 
 

Els  legionaris hi portaven una 
barreja de vinagre i aigua. 

Servia per a fer les grans 
marxes i ventilar bé el peu. 

S’usava per subjectar l’espasa. 
 

S’usava per evitar les fregades 
de la cuirassa a la pell. 
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Escriu al costat de cada objecte el seu nom, després d’haver ordenat les 
lletres: 
 

      

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

RASACISU URTONIC 

NIVAJELA 

LAPNUY TESCU 

PUNYAL ESCUT 

JAVELINA 

CUIRASSA CINTURÓ 
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Busca les 7 diferències que hi ha entre aquestes dues imatges i marca-
les: 
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 Busca les segënts paraules en aquests mots entrecreuats. Poden anar 
de dreta a esquerra i de dalt a baix i viceversa: 
 

Espasa, cornum, auxiliar,legionari, centurió, greba, javelina 
Punyal, llegat, escut, cuirassa, sandàlia, casc, faldellí 

 
 
 

L E G I O N A R I X B U F E R 
O S B L I R C I R E R A R G E 
A P L O F E A T O C I T A R I 
L A F R O I R U T N E C R E W 
E S C U T C I F E L I O E B A 
S A L I A U X I L I A R R A D 
E R G O G I A I L A D N A S E 
J A L I E R A S D E L U M A S 
A V I L L A R I T M I M A D I 
V A L E L S A T O J U D I B A 
E D A L O S C E G I H O P O D 
L P U N Y A L I L L E D L A F 
I F O B I N U T E G H I K S E 
N O L I T E V E L O C A S C E 
A H O K I L A R E G A L O F A 
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