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INFORMACIÓ ALS MONITORS
El 16 de maig de 2013, pels Centres de Tarragona i del Tarragonès d’Educació
Primària, se celebraran les quinzenes Jornades d’aprenentatge actiu “Juguem com jugaven
les nenes i els nens de Tàrraco”
L’horari de l’activitat és des de les 9,30 fins a les 13h. A les 9:30 la Delegada
d’Ensenyament i la regidora de patrimoni de l’Ajuntament us donaran la benvinguda.
1. Però:
a.-Si us heu de vestir de romans/es:
a.1.Heu d’estar, puntualment, a l’auditori del Camp de Mart, pel costat de Sant
Pau, davant de sanitat, a les 8 hores. En els vestidors trobareu la roba que us heu de posar,
dins d’una funda i numerada amb el Número del Joc que realitzareu, no us confongueu i
agafeu el vostre. Recordeu que heu de portar calçat adient, si pot ser sandàlies.
a.2.A les romanes us aconsellem que porteu una samarreta de tirants a sota ja
que els escots de les túniques són pronunciats. També podeu portar els collarets i/o les
arracades que creieu convenient posar-vos. I ela cabells recollits. Podeu posar-vos cintes.
b.-Si no us heu de vestir de romans:
b.1. Heu d’estar puntualment a l’auditori del Camp de Mart a les 8,30 hores, pel
costat de Sant Pau, davant de Sanitat, i començar a muntar la vostra activitat.
2. Quan arribeu us donarem un plànol del Camp de Mart on trobareu l’indret on us
heu de situar i el número de taules i cadires que heu de prendre, si ho teniu
especificat al plànol, al costat del número de joc que heu escollit.
3. Agafeu el vostre material de joc que estarà davant del bar, en una o vàries caixes
numerades amb els elements necessaris,porteu-lo al vostre espai i munteu-ho tot el
millor possible.
4. Si aneu vestits de romans/es, a les 9,15 hores heu d’estar en l’indret on heu
recollit els jocs perquè heu de sortir a l’escenari i sereu els encarregats de fer el
sorteig i anunciar els nens/es guanyadors/es.
5. Si no aneu vestits de romans/es podeu observar des de les grades l’acte de
benvinguda.
6. Quan acabi l’acte de benvinguda els nens aniran a jugar i vosaltres heu d’estar en
el vostre espai amb el joc preparat.
7. No podeu acollir a cap grup a jugar, mentre no s’hagi acabat l’acte de
benvinguda.
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Us demanem que quan rebeu els infants:
A.- Presentar els jocs a l’alumnat i explicar el funcionament en general.
B.- Establir normes de l’actuació durant la jornada:
¸ Vigileu el temps que s’ha de destinar a cada grup d’alumnes. Poden repetir o no,
segons l’aglomeració que hi hagi.
¸ Esteu pendents que els alumnes vagin a les actuacions programades en els
següents horaris: 10h, 10:45h i 11:35 h. Tots els alumnes portaran un adhesiu, de
diferent color, amb la indicació de l’hora que els hi correspon, així com el telèfon del
seu professor/a, per si passés alguna cosa.
¸ Exigiu als alumnes que compleixin les normes de comportament bàsic: respecte a la
resta de persones i el material.
¸ Poseu el gomet corresponent en el passaport quan el nen/a hagi jugat al vostre joc.
¸ No podeu abandonar el vostre racó. Heu de vigilar el material i fer-lo respectar. Si
heu d’anar al lavabo us ho heu de tornar amb el company/a
¸ Heu de prendre cura que no es facin embussos, i indicar-los que poden gaudir
d’altres jocs buits.
¸ La llengua vehicular ha de ser el català.
¸ Heu d’animar i instar a l’alumnat a la participació en el seu joc.
¸ Una vegada acabada l’activitat, cal recollir-lo amb molta cura, tancar la caixa i
deixar-la on l’heu recollit per tal de carregar-la al camió.
¸ Els monitors en jocs que useu taules , heu de delimitar l’espai utilitzat pels alumnes
i el dedicat al material. Heu d’anar a buscar les taules i les cadires indicades al
plànol i, quan s’acabi l’activitat, les heu de retornar al lloc on les heu trobat.
¸ Si treballeu amb fang, poseu damunt de les taules els plàstics que trobareu dins de
les capses i quan s’acabi l’activitat els podeu llençar.
¸ Recordeu que no es pot fumar mentre duri l’activitat.
¸ Heu d’animar l’alumnat a la participació en el joc.
¸ Disposareu del material necessari per a la realització del joc que us hagi estat
assignat. També hi haurà previst un material comunitari al punt inicial de trobada,per
si de cas s’acaba.
¸ Us lliurarem un certificat de participació a aquestes jornades de 30 hores
C.- Possibles actuacions que heu d’assumir enfront de situacions extraordinàries:
¸ Assistència mèdica:
o
o

Avisar pel mòbil al seu professorat, porten el número a la targeta de color.
O aviseu al personal del CdA.
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¸ Interesseu-vos per la ubicació dels lavabos, la font i el servei d’aigua (assenyalats
al plànol) abans de començar l’activitat per després poder informar els alumnes:
estan a la part superior de l’auditori
¸ Si detecteu intrusos molestos i/o gossos : avisar responsables del CdA.
¸ Davant qualsevol incidència, comunicar-ho als responsables CdA.
D.- Tenim previst oferir aigua, aigua amb mel i vi romà només pel professorat.
E.- Coses pràctiques: poseu-vos protecció solar i no vingueu excessivament carregats .
Els telèfons dels responsables del Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona són:
M. Joana Virgili 691143395
Núria Montardit 665562649
Marta Segura
655934143
Moltes mercès per la vostra ajuda.
L’Equip del CdA de la ciutat de Tarragona

Jordi Tortosa

655934141
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INSCRIPCIÓ ALS JOCS ROMANS
® Entreu a la pàgina web “http://phobos.xtec.cat/cse/jocs_romans”.
® Registreu-vos si es el primer cop.
o Deixeu en blanc les caselles Identificador d’usuari i contrasenya.
o Feu click a registrar-se.
o Només es pot fer un registre per monitor/a, es important omplir correctament
tots els camps, heu d’especificar la lletra al DNI.
® Un cop registrat s’enviarà un correu de validació a l’e-mail que hagueu posat, caldrà
que sortiu del programa, obriu el correu i feu click a l’enllaç.
® Accediu amb el vostre usuari, poseu el vostre DNI amb la lletra i la contrasenya.
® Veureu un llistat de tots els jocs que hi ha. Fent click al llistat, on posa Vacants,
veureu les places que hi ha disponibles per a fer de monitor/a del joc que estigueu
veient.
® Si no hi ha cap vacant disponible, vol dir que aquell joc esta complet i no queden
places per a fer de monitor/a.
® També teniu l’opció de veure directament totes les vacants disponibles de tots els
jocs, entrant a l’enllaç on posa Vacants del menú que hi ha al marge superior
esquerre.
® Per elegir un joc que tingui vacants disponibles, feu click a l’icona
posa DNI monitor obriu el desplegable i elegiu el vostre DNI.

i a l’apartat on

® Podeu comprovar que el joc us ha quedat assignat a l’apartat Pròpies del marge
superior esquerre.
® Per canviar de joc es pot anular l’elecció, fent click a Pròpies, del menú del marge
superior esquerre, i seguint el mateix procediment que per elegir, però aquest cop al
desplegable del DNI monitor deixeu-lo un altre cop en Trieu.
® Ara podeu tornar a elegir un altre joc de la mateixa manera que la primera vegada.

