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1. JUSTIFICACIÓ1. JUSTIFICACIÓ

Dins de l’àmplia oferta pedagògica del CdA sobre el món romà, s’ha 
inclòs  una  nova  activitat  que  anomenem:  El  trencaclosques  d’una 
ciutat romana, la qual permet treballar-ne l’estructura i els edificis, 
arrel de la compra d’una maqueta desmuntable d’una ciutat romana 
(en resina).

Donat l’elevat preu del material en 3D, només vam poder adquirir-ne 
una, la qual cosa n’impedia el seu ús en un grup-classe. Davant el 
convenciment de la seva capacitat didàctica, hem elaborat cinc còpies 
del trencaclosques, en una versió en 2D, a partir de la fotografia de 
cada  peça.  Aquestes  són  quadrades  o  rectangulars,  per  tal  de 
reproduir la quadrícula d’una ciutat estàndard romana. 

D’aquesta  manera,  els  alumnes han d’identificar  cadascuna de les 
fitxes  que  il·lustren  les  parts  i  els  edificis  principals  d’una  urbs. 
Alhora,  aprenen  les  dificultats  en  la  planificació  i  construcció 
urbanística, ja que pot ser més o menys gran, comptar amb tots  o 
no  dels  edificis  disponibles,  deixar  espais  buits  per  a  posteriors 
construccions...; així com dels passos que se seguien. Els estudiants 
han  de  destriar-ne  les  característiques  i  la  funcionalitat,  que  els 
permetran de situar els elements en un indret o un altre de l’espai 
disponible, segons la seva importància en ser una construcció pública 
o privada. 

Aquesta activitat consta de les següents parts:

1. Treballs previs: aconsellem per als alumnes de CS d’Educació 
primària  els  materials  continguts  en  la  carpeta  Tàrraco,  la 
ciutat romana, i per als de secundària, l’elaboració del quadern 
Les ciutats en el món romà, el qual els ajudarà a familiaritzar-
se  amb  l’estructura,  les  parts  i  els  principals  edificis  de  la 
ciutat.

2. Treballs de camp: duts a terme a l’aula del centre:
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• Treball  conjunt  sobre  la  planificació,  segons  els 
condicionants  geogràfics)  i  el  procés  constructiu  d’una 
ciutat.

• Treball en grup: observació, identificació i comprensió  dels 
materials disponibles, construcció de la ciutat i realització de 
les fotos de la ciutat acabada.

• Treball individual: elaboració del quadern.

3. Treballs posteriors: proposem:

• La realització d’una anàlisi comparativa entre les diferents 
ciutats creades per la classe, mitjançant les fotos fetes. Un 
representant  de  cada  grup  defensarà  la  seva  elecció  i 
comentarà els trets bàsics de la ciutat elaborada.

• Finalització del quadern, si no hi ha hagut temps suficient en 
els treballs de camp.

• La  realització  d’un  recull  d’imatges  classificades  de  fonts 
primàries i/o secundàries sobre diversos edificis de ciutats 
romanes, per a reforçar l’aprenentatge, que poden usar-se 
com a power point, joc d’endevinació o mural.

2. CONTINGUTS2. CONTINGUTS

2.1. Conceptes2.1. Conceptes

1. Situació i fundació d’una ciutat romana.

2. Personatges que intervenen en el procés.

3. Planificació de l’obra.

4. Materials necessaris.

5. Procés de construcció.

6. Estructura d’una ciutat romana.

7. Principals edificis: situació, estructura i funció.
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2.2. Procediments2.2. Procediments

1. Identificació dels edificis.

2. Observació directa i indirecta.

3. Ús d’un vocabulari específic.

4. Reconeixement d’imatges i de materials.

5. Anàlisis i deducció de la informació.

6. Extracció de conclusions.

7. Ús de diferents codis.

8. Interrelació de conceptes i d’informació en general.

9. Classificació del material.

10. Creació d’una ciutat romana.

11. Ús de l’empatia.

12. Identificació de materials.

2.3. Actituds2.3. Actituds

1. Actitud correcta durant tot el desenvolupament de l’activitat.

2. Respecte cap al patrimoni historicoartístic.

3. Manteniment de l’atenció i de l’interès durant l’activitat.

4. Seguiment de les normes establertes.

5. Participació responsable en el treball en equip.

6. Respecte cap al material del CdA.

7. Respecte vers les opinions dels altres, per tal de compartir-les o 
intentar convèncer-los. 
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3. OBJECTIUS3. OBJECTIUS

1. Comprendre  els  passos  a  seguir  en  la  planificació  i  la 
construcció d’una ciutat romana.

2. Conèixer els materials usats en la construcció.

3. Identificar  els  principals  edificis  que  formaven  la  ciutat  i  les 
seves funcions.

4. Aprendre l’estructura tipus que tenia una ciutat romana.

5. Treballar en grup de manera responsable i correcta.

6. Manejar diferents tipus d’informació.

7. Potenciar l’hàbit de l’observació detallada.

8. Valorar el patrimoni historicoartístic del passat.

9. Treballar de forma autònoma.

10. Comprendre  la  importància  de  les  ciutats  en  l’època 
romana.

4. ORIENTACIONS4. ORIENTACIONS

4.1. El material va dirigit a...4.1. El material va dirigit a...

Als  alumnes  de  CS,  ESO  i  Bat.  Els  continguts  i  la  metodologia 
s’adapten a les diferents.

4.2. Temporització4.2. Temporització
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Segons disponibilitats, anotem la següent proposta:

Treballs previs 3 hores

Treballs de camp 2 hores

Treballs posteriors 1 hora

4.3. Es realitza a...4.3. Es realitza a...

Al centre docent.

4.4. Consells d’utilització4.4. Consells d’utilització

L’activitat es pot realitzar de forma autònoma en els treballs previs i 
posteriors i de forma guiada, per personal del CdA, en els de camp.
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2. LA CONSTRUCCIÓ D’UNA CIUTAT2. LA CONSTRUCCIÓ D’UNA CIUTAT

2.1. LES CONDICIONS NECESSÀRIES2.1. LES CONDICIONS NECESSÀRIES

Els romans van fundar, edificar i modificar moltes ciutat a l’entorn de 
la  Mediterrània.  Vitruvi  (arquitecte  del  segle  I  aC)  ens  detalla  les 
condicions ideals per a la construcció d’una ciutat.

Llegirem tots  plegats  la  carta  de  Fabius  Pulcher,  enginyer  militar, 
dirigida al governador de la província, Claudius Antonius, explicant-li 
els passos seguits en l’elecció d’un indret on construir la ciutat. 

 Farem la pàg.  2 del quadern dels alumnes, els quals hauran 
de destriar quines són les condicions correctes, marcant-les amb 
una V, de les falses, amb una F, segons la carta anterior.

 Triar un lloc amb aires sans (V).

 Situar-la preferiblement en un indret alt (V).

 Comptar amb una temperatura temperada (V).

 Establir-se en una zona pantanosa (F).

 Escollir un terreny fèrtil (V).

 Comptar amb aigua potable (V).

 Estar ben comunicada per terra i/o mar (V). 

 Evitar els terrenys propers als rius (F).

  Escollir un terreny muntanyós (F). 

 Situar-se al mig d’un bosc (F).
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2.2.2.2. LA  FUNDACIÓ I LA CONSTRUCCIÓ                    LA  FUNDACIÓ I LA CONSTRUCCIÓ                    

Abans d’establir  una nova ciutat,  els  romans seguien els  següents 
passos:

a. L’elecció de l’indreta. L’elecció de l’indret

Preferiblement  s’escollia  un  lloc  elevat  (amb  un  clar  objectiu 
defensiu), per tal de veure venir l’enemic i poder-se protegir en un 
indret  escarpat.  Així  mateix,  la  inclinació  del  terreny  servia  per  a 
drenar les aigües residuals cap al lloc d’evacuació (un riu o el mar).

b. Els rituals religiososb. Els rituals religiosos

Previ a la construcció s’havien de seguir unes pràctiques religioses 
que decidirien al final si el lloc triat era l’adequat o no, mitjançant:

Els àugurs Aquests  personatges  (uns  sacerdots  que  practicaven 
l’endevinació) usaven principalment dues tècniques:
• L’estudi del vol de les aus.
• La lectura de les vísceres dels animals caçats al lloc, 

per comprovar si l’ indret era sa o no.
El resultat s’interpretava com un signe enviat pels déus 
i, per tant, se seguien les instruccions donades.

Els 
sacerdots

A continuació, es dedicaven a inspeccionar la salubritat 
del lloc, per tal que tingués:
• Les aigües netes.
• Una bona orientació.
• Un bon clima.

• Per a explicar aquests rituals,  un dels alumnes representarà la 
tasca de l’àugur agafant l’au i extraient-li el fetge de la panxa. Pel 
que fa al sacerdot, demanarem a un altre alumne que interpreti 
aquest paper, li posarem la toga cobrint-li el cap.
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c.  La  fixació  de  les  dimensions  i  el  númeroc.  La  fixació  de  les  dimensions  i  el  número  
d’habitantsd’habitants

Un cop  els  rituals  havien  donat  l’aprovació  de  la  tria  del  lloc,  es 
fixaven les mides de la ciutat, en funció de la població prevista, i es 
marcava l’espai necessari (per a les cases, les botigues, les places, el 
número i l’amplada dels carrers, les voreres...), el clavegueram, així 
com  es  calculaven  l’aigua  i  els  aliments  que  caldrien  per  a  la 
supervivència dels seus habitants.

El procés que seguirem serà:

• Lliurarem a  5  alumnes les  imatges  dels  5  personatges  més 
importants, implicats en la planificació i la construcció d’una ciutat. 
Aquests  especialistes  eren tots  militars,  ja  que la creació d’una 
nova ciutat anava lligada a l’expansió territorial i de conquesta. Un 
cop  decidida,  per  tant,  la  construcció  d’una  ciutat  hi  anaven 
arribant:

PERSONATGE IMATGE FUNCIÓ
1. EL PREFECTE Cap  militar  d’uns  800  homes 

(una cohort), preparats per a la 
defensa  i  la  realització  de 
nombroses obres públiques. Ell 
els organitzava i disposava les 
tasques  per  als  oficials  i  els 
suboficials.

2. L’ENGINYER 
MILITAR

Oficial format en la planificació, 
el  disseny  i  la  construcció  de 
les  grans  infraestructures  i 
projectes  (ponts,  vies, 
aqüeductes,  ciutats, 
muralles...).

3. EL CENTURIÓ Suboficial  que  tenia  al  seu 
càrrec  a  80  homes  (una 
centúria).
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4. L’ARQUITECTE Suboficial  a  les  ordres  de 
l’enginyer, el qual dissenyava i 
controlava  la  construcció 
d’edificis  públics  concrets 
(magatzems,  oficines, 
temples...)

5.  ELS 
LEGIONARIS

Soldats emprats com a obrers, 
més o menys especialitzats en 
les tasques necessàries.

A mesura que els anem anomenant, l’alumne/a que té la imatge va 
sortint i es posa davant de la classe mostrant-la, fins que s’acaben els 
cinc personatges. Un cop enllestida la feina, es desen a la carpeta 
(Especialistes treballant a la ciutat: personatges). La classe completa 
la pàg. 4 del quadern.

d. La planificació de la ciutatd. La planificació de la ciutat

• Com abans, repartim una imatge a cada alumne/a (12, procurant 
que en siguin uns de diferents) i realitzem un procés semblant que 
ens  servirà  per  explicar  com  es  desenvolupaven  les  diferents 
tasques. A mesura que anem ordenant i classificant les imatges, 
els  alumnes  s’aixequen  i  es  col·loquen  al  davant  de  la  classe 
mostrant-les, per tal que la resta les pugui veure bé i completar 
l’activitat de la pàgina 3. En acabar, les recollim i les guardem a la 
carpeta (Treballs de planificació de l’enginyer militar).

L’enginyer militar (el Praefectus fabrum) començava a treballar:

1. Estudiava 
el 
terreny, 
fent 
mesures  i 
dibuixos.
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2. Planificav
a  les 
infraestru
ctures:
• La 

canalitz
ació  de 
l’aigua 
(fonts, 
termes, 
latrines, 
ports, 
aqüedu
ctes...).

• El 
clavegu
eram 
general.

• La 
situació 
dels 
edificis 
públics.

• La 
prepara
ció  de 
les  vies 
d’accés, 
per 
facilitar 
l’arribad
a  de  la 
gent  i 
els 
material
s.

 

3. Presentav
a  el 
projecte a 
les 
autoritats 
de Roma.

4. Fixava  el 
perímetre 
de la ciutat 
i  dels 
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carrers 
principals.

A continuació, els alumnes corregeixen els enunciats de les imatges 
de la pàg. 5 del quadern. Les no correctes són: 

• Cada dia abans de començar les obres es banyaven.

• Mai es feia una ciutat si no tenia ja un aqüeducte.

• Només podien anar a les latrines els militars.

e. L’obtenció del materiale. L’obtenció del material

• Repartim els cartellets que classificarem i col·locarem sobre 
la moqueta, a l’indret que correspongui.

Abans de començar a construir calia:

1. Preparar tot el material de construcció:
• Localitzar la pedra necessària.
• Importar els marbres per a la decoració.
• Elaborar rajoles, totxanes, teules.
• Aconseguir el formigó, la fusta i el guix.
• Construir maquinària.

2. Instal·lar els tallers de fusteria, ferreria, escultura...
3. Establir  la  propietat del  sòl, lliurant lots  de terra  a soldats, 

comerciants i pagesos.

1. En aquest cas, donem o ensenyem els diferents materials  als 
alumnes que hauran de destriar aquells que sí s’usarien en una 
construcció romana dels que no.

SÍ NO
Rajoles,  teula,  marbre,  pedra, 
fusta i estuc.

Llana, tub de plàstic.

Guardem les pedres a la seva capsa.

f. Inici de la construccióf. Inici de la construcció
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Un  cop  ja  estava  tot  aclarit  i  preparat  s’iniciaven  les  diferents 
tasques:

1. El cerimonial religiós
• Un  sacerdot  portava  una  caixa  amb  terra  de  Roma  i  al  seu 

damunt s’hi situava un altar, com a símbol de protecció i  punt 
central de la nova ciutat.

• A continuació, aquest sacerdot marcava amb una arada el rastre 
de  la  superfície  de  la  ciutat,  per  allí  on  anirien  les  muralles, 
arrastrada per dos bous blancs. En arribar a les portes, s’aixecava 
l’arada.

2. Farem l’explicació mentre es mostra la caixa amb la terra (que 
s’obre) i l’altar. S’agafa el tros de roba, s’estén sobre unes taules i 
amb  els  bous  es  ressegueix  el  rastre  dels  límits  de  la  ciutat, 
explicant que es converteix en un lloc sagrat i que violar-ne els 
murs podia provocar-ne la mort (com en el cas de Ròmul i Rem).

2. Els agrimensors començaven a marcar el recorregut dels 
carrers principals, tenint molta cura en mantenir els angles 
rectes.
• Marcaven  el  cardus (carrer  vertical  en  direcció  nord-sud)  i, 

perpendicularment, el  decumanus (carrer horitzontal, de direcció 
est-oest). Aquests dos carrers principals donaven a les 4 portes 
de la ciutat i, a la seva intersecció, se situava el fòrum.

• A partir del cardus i el decumanus, s’organitzaven paral·lelament 
els carrers secundaris, en quadrícula.

• Mostrarem les 2 làmines amb els instruments dels agrimensors:

GROMA Artilugi que servia per traçar grans línies rectes. 
S’havien  d’alinear  els  dos  cordills  contraposats 
amb el pal de l’ajudant.

COROBATE Nivell per a controlar l’horitzontalitat del terreny.
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3. La construcció de les muralles
Aixecament de les torres, murs i portes en el perímetre marcat.

4. La construcció de les infraestructures
Vies, clavegueram, cisternes, fonts públiques, ponts, aqüeductes...

5. La construcció dels edificis públics bàsics
Fòrum, termes, mercat...

6. La construcció dels edificis privats
Cases, botigues...

7. La construcció dels edificis públics de diversió
Amfiteatre, circ, teatre, odèon, palestra, biblioteca..., dins o fora les 
muralles segons l’espai disponible.

3. LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOSTRA3. LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOSTRA  
CIUTATCIUTAT

3.1.3.1. Els preliminarsEls preliminars

Observació dels materials disponiblesObservació dels materials disponibles

Prèviament, haurem distribuït la classe en 5 equips, cadascun dels 
quals comptarà amb el següent material:

Una  caixa  amb 
peces

76 peces  amb la  fotografia  impresa  de  l’edifici 
sencer o en part, amb una breu titulació a la cara 
posterior  per  ajudar-ne  a  la  identificació.  En 
seguir  les  instruccions  aportades  i  observar-ne 
els  models  els  alumnes  composaran  la  seva 
ciutat.

Unes  fitxes De  cada  edifici,  part  d’edifici  o  elements  que 



Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona
EL TRENCACLOSQUES D’UNA CIUTAT ROMANA

16

explicatives haurien  d’estar  en  una  ciutat  romana,  per 
facilitar-ne  la  identificació  i  la  funcionalitat  de 
cadascun  d’ells.  Aquestes  fitxes  plastificades 
mostren una estructura semblant: 
3. La classificació de la tipologia d’edifici, segons 

sigui públic, privat, defensiu o infraestructura.
4. El nom de l’edifici en català i en llatí.
5. La foto de la fitxa, assenyalant-lo, si cal, amb 

un rectangle.
6. Un o dos dibuixos recreant l’edifici amb el seu 

ús en l’època.
7. L’explicació de l’element: com era i per a què 

servia.
Una  base  de 
roba

Sobre  la  que  s’haurà  de  fer  la  construcció, 
condicionats pels accidents geogràfics.

Models  de 
ciutats

Aportem  uns  models  de  ciutats  muntades  per 
ajudar-los  a  veure  com i  de  quina  manera  ho 
poden fer.

Relació de les peces incloses en cada caixa:

EDIFICIS 
PÚBLICS

Lúdics Palestra 1
Biblioteca 1
Odèon 1
Teatre 1
Circ 1
Amfiteatre 1

Polítics Cúria 1
Fòrum 2

Religiosos Temples 3
Nimfeu 1

Higiènics Termes 2
D’avituallament Mercat 1

Magatzems 1
PRIVATS Habitatges Conjunt de cases i font 

a la placeta
4

Conjunt  de  cases  amb 
jardí

4

Conjunt d’ínsules 3
Cases vora muralla 4
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Domus suburbana 3
Negocis Tintoreria 1

Col·legi professional 2
DEFENSIUS Muralles Fragments de murs 22

Portes 4
Torres 6+4
Angles 2

TOTAL 76

 Cada  grup  estendrà  la  lona de  la  seva  ciutat,  la  qual  els 
marcarà les limitacions del relleu i l’adequació que n’hauran de fer 
per assentar-s’hi.

 També  observarà  les  peces del  trencaclosques  que  té  i  les 
classificarà, posant juntes totes les que són iguals o semblants en 
la seva funció; per exemple, tots els  fragments de muralla, les 
cases... A la part posterior hi consta el nom de què representa per 
a facilitar la feina i el reagrupament.

 Davant  qualsevol  dubte,  així  mateix,  compten  amb  les  fitxes 
informatives que els permet d’aclarir per a què servia i on estaria 
localitzat.  

 Decidiran el nom de la seva ciutat.

 Els alumnes es repartiran les funcions que adoptaran: qui fa de 
sacerdot, enginyer, arquitecte, obrer i de particular.

3.2.3.2. El muntatgeEl muntatge

 Un cop ordenades les peces, s’ha de començar a col·locar sobre 
la lona per marcar els límits de la ciutat, col·locant la muralla, 
amb les seves torres i les quatre portes oposades, que marquen la 
situació dels carrers principals. 

 Quan  ja  estigui  tancada,  s’inicia  la  construcció  de  la  ciutat: 
formant el  cardus i  el  decumanus i  propera a la intersecció s’hi 
situa el fòrum.

 Es  continua  disposant  els  edificis  públics  i  privats,  mirant 
quins han d’anar dins les muralles i quins poden anar dins o fora, 
analitzant quina situació és la més adequada...
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 Si queden espais buits no passa res, ja que seran els solars per a 
l’ampliació i el creixement de la ciutat.

 En acabar, el grup farà diferents fotografies del resultat que els 
permetrà l’anàlisi final.

3.3.3.3. Les conclusionsLes conclusions

Si hi ha temps, es comparen les ciutats, sinó es farà com a treballs 
posteriors.  Així  mateix,  també  es  poden  acabar  les  activitats  del 
quadern.

Pàg.  10: mercat,  termes,  fragment de muralla  amb torre,  illa  de 
cases, teatre, fòrum, amfiteatre, tintoreria.

Pàg. 11: vegeu pàgs. 14 i 15 del quadern del professorat.


