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JUSTIFICACIÓ   

Aquest llibre, Records d’un legionari  de Tàrraco, està dirigit a tots els lectors 

i als alumnes de 12 a 16 anys, interessats en el món romà en particular, i 

en el nostre patrimoni, en general.  

La narració propicia:  

 Gaudir amb la lectura.  

 Donar vida i contextualitzar la vida militar de l’antiguitat.  

 Comprendre quina era l’existència d’un legionari romà.  

 Conèixer els requisits per a ser legionari.  

 Interrelacionar les parts d’un campament amb els personatges que 

l’ocupaven.  

 Identificar el vestuari i l’armament usat.  

 Saber com era el dia a dia a l’exèrcit romà.  

Creiem fermament en la lectura, com a eina fonamental per al 

desenvolupament cognitiu i per aconseguir una major riquesa lingüística. 

Però, a aquestes raons els hem de sumar el coneixement que aporta sobre 

la vida del passat, de tal manera que ens permet traspassar la porta del 

temps i endinsar-los en el dia a dia dels nostres ancestres. El lector podrà 

reviure les sensacions, imaginar-se com eren els protagonistes i penetrar 

en els seus pensaments, alegries i tristeses.  

Partim d’un noi pobre que decideix apuntar-se a l’exèrcit romà per a millorar 

la seva situació. Passa un seguit de proves físiques i legals, fins que 

aconsegueix un destí. La casualitat el porta a acompanyar el emperador 

August a Hispània, desembarcant a Tàrraco i a apropar-s’hi com a 

acompanyant.   

El llibre compta amb 90 dibuixos, fets per l’il·lustrador Hugo Prades.  

Continguts conceptuals:  

1. L’entrenament.  

2. L’organització jeràrquica.  

3. Les tasques dels soldats.  

4. Els càstigs.  

5. L’uniforme i les armes.  

6. El campament: les parts i les funcions.  

7. Els rituals.  
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Procediments:  

 Lectura i anàlisi d’imatges.  

 Compleció de la informació.  

 Redacció de textos.  

 Ús de la empatia.  

 Extracció de conclusions.  

 Classificació de personatges, imatges, informació.  

 Identificació de parts i personatges.  

 Interrelació d’informació.  

 Observació  directa i indirecta.  Pintura 

d’imatges.  

Actituds:  

 Valoració del patrimoni.  

 Treball net i acurat.  

Treball en equip.  

  

NIVELL AL QUAL VA DIRIGIT  

Cicle Superior d’educació primària i primer cicle de l’ESO.  

  

METODOLOGIA  

Aconsellem fer la lectura inicial del llibre Records d’un legionari a Tàrraco. 

Hem de procurar que la lectura sigui el més comprensiva possible, 

mitjançant l’ús de:  

 Preguntes pertinents, orals i conjuntes,  

 Preguntes per escrit,  

 Elaboració de resums, esquemes, mapes conceptuals sobre algun 

capítol o apartat,  

 La resolució de les activitats següents.  

En qualsevol cas, podem formar petits grups de 2 o 3 alumnes, per tal que 

resolguin tot el dossier, o part d’ell, segons creiem convenient.  
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Tot aquest material pot ser usat com a treballs previs o posteriors a la 

realització de l’activitat.   

La proposta es resoldria:  

1. Treballs previs: lectura del conte que podeu trobar com a PDF a la 

nostra pàgina web: Publicacions/Tàrraco romana/22. Records d’un 

legionari a Tàrraco.  

2. Treballs de camp: Realització de l’activitat 22. El legionari que 

ofereix el CdA i que es realitza a la nostra aula de reconstrucció.  

3. Treballs posteriors: les activitats d’aquest quadern sobre el llibre 

possibiliten una recapitulació i una avaluació final.  

  

RESOLUCIÓ DE LES ACTIVITATS:  
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Passejant per Tàrraco  

Marca la resposta correcta:  

  

  

  

  

  

  

  

X  
  

L’esclau entra la roba bruta a la bugaderia.  

  
  

L’esclau porta matalassos a casa seva.  

  

  

    

Aquest home està pensant cara a la paret.  

  

X  
Aquest home està orinant en una gran gerra, ja que 

aquest líquid s’usava per a treure taques de la roba.  

  

  

X  
El legionari està al pas de ronda de la muralla, vigilant 

la porta.  

    

El legionari enfadat ha pujat a la muralla.  

  

  

    

El noi és un ric personatge de la ciutat.  

  

X  

  

El noi és un pobre adolescent viatger.  

    

Les 7 diferències  

Busca les 7 diferències entre els dos dibuixos.  
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Què he de fer per a ser un soldat?  

Relaciona cada imatge amb el text corresponent:   
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1  Em van mesurar per assegurar-se que 

superava la mida mínima de 1,65m.  

2  Van comprovar que tenia una forma física 

saludable.  

3  Van mesurar-li la visió.  

4  I l’oïda.  

5  Havia de demostrar que sabia llegir i escriure.  
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El l legat ( legatus )   

Pinta aquesta imatge seguint el  

model en color.     

  

El  Comandant  de la  

legió t enia al seu  

càrrec 4.800 homes.  

Degut a la importància  

del càrrec, era elegit  

directament  pe r   

l’ emperador,  

considerat de la seva  

confiança.   

El llegat passava les  

ordres als seus oficials,  

els quals les  

comunicaven als  

suboficials i aquests a  

la tropa .   
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El tribú 
  ( tribun us )   

Pinta aquesta imatge seguint el  

model en color.     

Els tribuns   eren  

oficials a les ordres  

directes del llegat,  

sovint joves en plena  

formació militar.   

Podien comandar una  

cohort, formada per  

480  homes. Segons  

es comportessin en  

el dia a dia i en les  

batalles, tindrien un  

ascens més o menys  

ràpid.   
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El metge 
  ( medicus ) 

  

Pinta aquesta imatge seguint el  

model en color.     

  

Els soldats  

romans tenien  

la sort de  

comptar amb  

excel·lents  

metges, grans  

especialistes en  

cirurgia i  

traumatologia.  

En tots els  

campaments se  

situava un  

hospital, on  

recollir i tractar  

els ferits i aïll ar  

alguns malalts.  

A més de  

disposar de les  

habitacions,  

s’adaptava un  

pati central, on  

prenien el sol i  

descansaven.   
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L’abanderat 
  ( S ignifer )   

Pinta aquesta i matge seguint el model  

en color:   

Aquest soldat era elegit  

entre els més valents de  

la legió, ja que era  

l’encarregat de portar el  

signum , l’est e ndard.   

Aquest símbol  

representava la legió i  

tenia un alt valor  

religiós. Durant les  

batalles, estava protegit  

pels seus companys, ja  

que l’enemi c buscava  

apropiar - se del  signum .  

Quan això passava, es  

donava per perduda la  

campanya.  Sobre   les  

tropes que els havien  

arrabassat els símbols,  

queia   una terrible  

vergonya.   
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L’ajudant 
  ( Optio )   

Pinta aquesta i matge seguint el  

model en color:     

L’ optio   era  un  

ajudant del centurió,  

un suboficial escollit  

pel seu cap o pels   

companys  de  la  

centúria.   

Podia tenir diferents  

funcions, segons els  

encàrrec s   que rebia:  

vigilar la presó,  

substituir el centurió  

quan estava malalt,  

controlar el  

magatzem,  el  graner,   

els  estables… Es  

trobava lliure de les  

feines més pesades i  

cobrava el doble de  

sou d’un legionari.   
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terra suficient per a viure ell i la seva família.  

  

El legionari   ( legionarius )   

Pinta aquesta imatge seguint el model en  

color.   

Els  c iutadans  

romans majors de  

17  anys podien  

ingressar a la  

legió, després de   

passar uns  

requisits: estar  

censat, saber llegir  

i escriure, tenir  

bona vista i oïda ,  

mesurar   més  

d’1,65 m, no estar  

gras ni massa  

feble...Després  

dels 4 mesos  

d’entrenament,  

estava preparat  

per a passar 20  

anys de la seva  

vida a l’exèrcit. En  

finalitzar,   rebria  

una jubilació en  

diners o un lot de  
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L’auxiliar 
  ( auxiliares ) 

  

Pinta aquesta imatge seguint el model  

en color.     

Alguns estrangers  

s’apuntaven a la legió  

romana, per a donar - los  

suport en tasques  

d’espionatge, vigilància  

de les fronteres,... Al  

final de la vida militar,  

uns 25 anys, rebien com  

a premi la ciutadania  

romana. Sovint  

combatien amb les  

armes i tècniques q ue  

els eren més  experts,  

com per exemple, les  

fones o la   cavalleria.  

Se’ls distingia per dur  

una cota de malles, una  

llança i un escut ovalat.  

Cobraven un sou  

lleugerament més baix  

que el dels legionaris.   



Cda de la ciutat de Tarragona 15  
Records d’un legionari a Tàrraco. Activitats  

  

Qui du què?  

Marca els personatges que porten aquests objectes:  

 

         

 Signum    Espasa    Àguila    Casc  

El legionari porta...  

  

  

                

Bastó      Greba     C ornum     S erra   
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Situa aquests noms al lloc que els correspongui:  

 

  

  

El llatí   

Aquí tenim com es deien en llatí les peces de l’armament i el vestuari del 

legionari. Completa la graella amb les paraules de baix:  

Llatí   Imatge   Català   

  

Casc    

Sandàlies    

Cinturó    

Espasa    

Cuirassa    

Escut    

Mocador    

Javelina   
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Tunica   

  

Túnica   

Focale   

  
Mocador   

Lorica   

  

Cuirassa   

Cassius   

  

Casc   

Caligae   

  

Sandàlies   

Pilum   
  

  
Javelina   

Gladius   

  
  

Espasa   

Scutum   

  

Escut   

Pugio   

  

Punyal   
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Ben carregat amb tot el material  

 

    

Els càstigs són durs  

Si un soldat incomplia les normes, era castigat. Explica en què consisteix 

cada càstig.  

Marca al dibuix els següents elements:     

  

Javelina   

Manta    

Bossa    

Pic    

Plat    

Escut    

Cuirassa    
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Un campament romà  

Fixa’t en el dibuix i marca-hi:  

  

  

Quedar - se sense menjar.   

Netejar les latrines.   

Ser fuetejat.   

Ser pegat amb bastons.   
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 Un soldat fent guàrdia.  

 Dos soldats entrenant-se contra un pal.  

 La formació de la tortuga.  

 Les lluites per parelles.  

 La desfilada de la tropa.  

 L’entrenament amb l’espasa.  

 La muralla de fusta.  

 Una torre de vigilància.  

El centurió.  

    

Les feines dels legionaris  

Escriu sota de cada imatge la frase que explica què estan fent:  
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Marxar  

  

          Construir una via    

       

Muntar la tenda i     Cavar un fossar  

preparar el sopar  

   

 Lluitar          Netejar les armes  

  

    

M’he de vestir...  

Ordena la seqüència de com el soldat es vesteix:  
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Un campament estable  

Anota quants edificis veus de cada:  

           

      
 

 

4   6   2   9   

5   
7   

1   
3   

8   
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Torre: 4  Hospital: 1  Comandament: 2  Quarter: 6  

        
Porta: 4  Graner: 1  Estable: 1  Latrina: 1  

  

    

La muralla  

Completa els quadres amb la informació de baix:   
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Megàlit  Gran pedra, de forma irregular que serveix de basament 

de la muralla.  

Carreu  
  

Bloc de pedra ben treballada, amb forma quadrangular, 

per sobre dels megàlits.  

Torre  Edificació que sobresurt de la muralla per a defensar-la 

millor.  

Merlet  Protecció dentada en què acaba la muralla, refugi dels 

soldats.  

  

  

El quarter per al descans  

Compta quants n’hi ha de....  

    

Torre     

Merlet   

Carreu    

Megàlit    
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Anota tot el mobiliari que hi  veus: llits, taules, prestatges, penjador.  

I les armes: espases, javelines.   

  

    

El graner ple  

Calcula quants queviures hi ha al magatzem:  

  Lliteres   4   

  Taules   1   

  Cascs   8   

  Sabates  5   

  Espases   5   

  Javelines   8   

  Homes   6   
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 Cada sac de blat pesa 50 kg. Quant blat hi ha al graner? I al carro?  

Graner: 15 sacs, 15x50= 750 kg.   

Carro: es veuen 7 sacs, 50x7= 350 kg.  

 Un porc pesa 120 kg. Quants quilos de porc hi ha emmagatzemats?  

120x6= 720 kg.  

 Una àmfora conté 20 litres de vi. Dibuixa-hi les àmfores necessàries per 

a tenir 160 litres.  

8 àmfores. 

Un campament  

La casa del comandant és molt gran, Posa el nom a cada espai:  
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 Pati central (peristilum)   

 Dormitori (cubiculum)   

 Cuina (culina)  

 Despatx (tablinum)  

 Estable (estabula)  

 Latrina (latrina)  

 Bany (banea)  

 Temple (templum)  

 Menjador (triclinium)  

 Entrades   

  
El principia  

Aquest edifici era el comandament d’un campament romà. Observa la 

imatge i contesta:  

  

  

  

Despatx     
Estable     

Cuina     

Bany     

Pati     

Temple      

Dormitori    
Menjador      Despatx     

Dormitori      

Entrada   

Entrada      
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1. Quants arcs hi veus? 2  

   

2. Quina forma té el pati? rectangular  

  

3. Per a què serveix? rebre les ordres, punt de reunió  

  

4. Cap a on van les aigües de la teulada del pati? Cap al centre del 

pati  

  

5. Quantes cambres té el principia? 3  

  

6. Per a què serveix cada espai? Què s’hi fa? Arxiu, espai religiós 

(amb els déus i els símbols de la legió).  
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Les 5 diferències dels fòrums  

 

Marca les   diferències que  

observis entre els dos  

dibuixos:   
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Mots encreuats  

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  

 

  


