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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest material didàctic va dirigit al públic escolar interessat en 
endinsar-se en el món romà, mitjançant un magnífic jaciment 

arqueològic proper a Tarragona. Facilita la comprensió, a partir de 

l’estudi de les restes arqueològiques de la vil·la, de la distribució, 

l’organització i l’explotació del territori, i l’enteniment del concepte de 
territorium d’una ciutat romana i quin paper hi jugaven les vil·les en 

aquest territori. 

Des del punt de vista metodològic i procedimental, aquesta proposta 

pretén que l’alumne/a, d’una manera autònoma, faci la descoberta  i la 

interpretació d’unes restes arqueològiques, tot situant-los dins del seu 

context històric, ja que l’indret exemplifica, de manera esplèndida, les 
formes de vida del món rural i de la residencial, aquesta darrera 

envoltada de tota mena de luxes i refinaments, en contrast amb 

l’anterior. La nostra experiència ens ha demostrat al llarg dels anys, la 

dificultat de visualitzar i copsar els jaciments, d’imaginar-se de com 
devia ser l’edifici i la vida que s’hi duia a cap, és a dir, a fer una lectura 

significativa de les restes. Aquest esforç intel·lectual i d’imaginació, en 

recrear-lo en l’espai i en el temps, s’ha de pal·liar amb ajudes per a la 

contextualització, com són ara les reconstruccions arquitectòniques 
(per mitjà de les il·lustracions), el recull dels materials trobats en les 

excavacions i dipositats en el MNAT (amb fotografies), la mostra dels 

objectes, les eines, els instruments i dels productes que s’usaven en 

cada indret (amb recreacions). 

Amb aquest propòsit, incloem també el treball amb els sentits, 

especialment de l’olfacte, a través de les olors (per a interrelacionar-les 
en cada espai), del tacte amb les textures de les cremes (en introduir 

aspectes sobre la higiene i l’estètica clàssica, molt indicat per a copsar 

de forma clara el procés que es realitzava en unes termes)... En 

definitiva, posem el màxim de recursos manipulatius, per tal que 
l’activitat sigui el més participativa, motivadora, entenedora i 

significativa possible. 

El quadern el podeu trobar penjat a la nostra pàgina web, 

www.e3900018@gencat.cat., en un PDF que està a al vostra disposició, 

per tal de treballar-lo amb els alumnes. 

http://www.e3900018@gencat.cat/
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22..  CCOONNTTIINNGGUUTTSS  

  

FFeettss,,  ccoonncceepptteess  ii  ssiisstteemmeess  ccoonncceeppttuuaallss  

  
1. Les vil·les: tipologies. 

2. La localització ideal. 

3. Les parts bàsiques. 
4. L’explotació agrària i ramadera. 

5. Els habitants. 

6. La vil·la dels Munts: història. 

7. Pars rustica, pars urbana i les funcions. 

8. La gestió de l’aigua: les infraestructures, les necessitats i l’ús. 
9. Les termes: les parts i les funcions. 

10. Les conclusions. 

 

PPrroocceeddiimmeennttss  

  
1. Lectura comprensiva de textos, mapes, il·lustracions i plànols. 

2. Interrelació d’informació visual i escrita. 

3. Identificació de topònims. 

4. Ús de fonts primàries i secundàries. 
5. Observació directa i indirecta. 

6. Anàlisi, síntesi i deducció d’informació. 

7. Redacció d’una carta. 

8. Ús de l’empatia. 
9. Compleció  i síntesi de textos i d’imatges. 

10. Distinció entre la informació  correcta i la incorrecta. 

11. Classificació d’imatges. 

12. Realització d’un eix cronològic: ús dels segles i conceptes 

cronològics. 
13. Identificació temporal dels conceptes de: canvi, successió, 

evolució i continuïtat. 

14. Identificació d’olors. 

15. Extracció de conclusions i esquematització de la informació. 
16. Ús d’un vocabulari específic 

17. Càlculs matemàtics. 

18. Captació fotogràfica dels espais més significatius. 

19. Presentació acurada i creativa del tríptic. 

  

AAccttiittuuddss,,  vvaalloorrss  ii  nnoorrmmeess  

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

2. Respecte cap al material emprat. 

3. Manteniment de l’atenció i del interès durant l’activitat. 
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4. Elaboració d’un quadern net i ben treballat. 
5. Seguiment de les normes establertes. 

6. Valoració i respecte cap al patrimoni historicoartístic. 

7. Respecte cap al jaciment. 

  

  

33..  OOBBJJEECCTTIIUUSS  
  

EEnn  aaccaabbaarr  ll’’aaccttiivviittaatt,,  ll’’aalluummnnee//aa  hhaa  ddee  sseerr  ccaappaaçç  ddee::  

  
1. Identificar els diferents tipus de vil·les. 

2. Conèixer en quins indrets es van localitzar, especialment a Hispània. 

3. Saber els condicionants que es consideraven a l’hora d’establir d’una 

vil·la. 
4. Conèixer-ne les parts bàsiques. 

5. Saber les funcions que s’hi desenvolupaven. 

6. Distingir-les als Munts. 

7. Conèixer la història bàsica de la vil·la. 
8. Valorar la gestió de l’aigua com un bé apreciat i comú. 

9. Identificar les infraestructures dels Munts per a la recollida i la 

canalització de l’aigua. 

10. Contextualitzar el jaciment i ser capaç de fer-ne una 

representació mental de com devia ser i de com n’era la vida. 
11. Comprendre el procés de la higiene en unes termes romanes. 

12. Identificar-ne les parts principals. 

13. Reconèixer els objectes i els productes que s’emprarien a cada 

indret. 
14. Ser respectuós amb el jaciment. 

15. Analitzar la informació que ens aporta una excavació, per a la 

comprensió de la vida en el passat. 

16. Valorar el patrimoni cultural del país. 
17. Comprendre que la nostra cultura és filla de la romana. 

18. Treballar en equip. 

19. Tenir una actitud correcta i participativa durant tota l’activitat. 

 

 

4. EL MATERIAL VA DIRIGIT A... 
 

Els alumnes d’ESO, CF i BAT. Els continguts, els materials i la 

metodologia són prou oberts per poder-los aplicar i adaptar a les 
diferents edats i nivells. 
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5. TEMPORITZACIÓ 
 
Treballs previs ___________________________ 3 hores. 

Treball  de camp _________________________ un matí. 

Treballs posteriors ________________________     3 hores. 

 

 

6. ES REALITZA A... 

 
Treballs previs ___________________________ a l’aula. 

Treball  de camp _________________________ a la vil·la. 

Treballs posteriors ________________________     a l’aula. 
 

 

7. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 
 

Aquest quadern comprèn tres parts diferenciades: els treballs previs 
que ens serviran per fer una recollida d’informació, tant escrita com 

gràfica,  i els posteriors, on es confeccionarà i es presentarà la guia 

de la visita, per a realitzar a l’aula i els de camp, en la visita al 

jaciment.  

 
En la primera part, per portar a terme aquesta activitat, ens cal 

organitzar la classe  en petits grups de 3 o 4 alumnes, que es 

convertiran en equips d’investigadors que realitzaran la guia de la 

visita. Com a inici, farem una petita introducció del tema i l’explicació 
del plantejament del treball, de manera que els estudiants en coneguin 

la finalitat. Els materials s’estructuren en set blocs de dociments i 

cadascun d’ells consta d’uns materials escrits i gràfics, a més d’uns 

exercicis. Els blocs desenvolupen les temàtiques següents: 
 

a. Les vil·les: el text i les imatges els serviran per introduir el 

concepte de vil·la i la seva evolució, en alguns casos en 

concret, a la creació de poblacions amb un topònim derivat del 

nom d’aquesta vil·la. 
b. L’ubicació d’una vil·la: els documents escrits de Cató  (I, 

1,3) i de Varró (I, XI, 2) serviran perquè l’alumne/a esbrini 

quins són els condicionants que ha de reunir la possible 

localització d’una vil·la. S’els demanarà que resolguin un 
seguit d’exercicis i que sintetitzin aquests condicionants en un 

escrit. 

c. Concepció d’una vil·la: s’informa, en termes generals, d’allò 

que era  i de les parts que estava integrada. Així, reflecteix 
que la pars urbana de la vil·la estava format per un conjunt 
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d’edificis, on residien els propietaris, els treballadors i els 
esclaus. Tanmateix, la pars rustica és on hi havia els 

magatzems per guardar les collites, el bestiar i realitzar la 

transformació dels productes. S’analitza també perquè algunes 

vil·les eren molt luxoses i disposaven fins i tot de banys 
propis. Es proposen un seguit d’exercicis per a consolidar els 

coneixements assolits. 

d. Les vil·les i l’agricultura: s’esmenta el bestiar que s’hi podia 

trobar com ara els bous, les vaques, les cabres... i els 
productes o rendiments que se n’obtenien. Es comenten, 

també, els conreus bàsics d’una vil·la mediterrània i s’indiquen 

unes activitats de comprensió lectora. 

e. Els habitants d’una vil·la: aquest apartat presenta com es 

podia adquirir una vil·la, per compra o per centuriació, i les 
persones que hi vivien i/o hi treballaven. 

f. La vil·la dels Munts: el text se centra en detallar el 

coneixement dels conceptes cronològics que es tenen 

d’aquesta vil·la, explicita els personatges que hi van viure, les 
parts i la funcionalitat. 

g. Les construccions de la vil·la dels Munts: Ubica en 

cadascuna de les parts de la vil·la les importants construccions 

que encara s’hi conserven. Unes preguntes sobre el text 
permeten realitzar l’autoavaluació del tema tractat. 

 

En resum podem dir que els alumnes estudien aspectes generals de 

com eren les vil·les i, en concret, la dels Munts: les característiques, les 
funcions, les parts i les tasques. La lectura de les fonts primàries els 

permet de copsar la mentalitat dels nostres avantpassats, en un treball 

empàtic, i comprovar, per una part, de com han canviat les situacions, 

mentre que per l’altra, observen les continuïtats i les coincidències amb 

els gustos del passat. L’ús de textos facilita, així mateix, l’elaboració 
d’un seguit d’activitats que propicien la lectura comprensiva, l’anàlisi, la 

síntesi i l’extracció de conclusions.  

 

La segona part, els treballs de camp, en canvi, tracta d’estimular 
l’observació directa sobre el monument a fi de contextualitzar-lo. Així, 

es repassen aspectes tractats en els treballs previs, contextualitzant-los 

i donant-los sentit enmig del jaciment. Els murs, a poc a poc, cobren 

vida i permeten que els alumnes entenguin que l’indret servia d’hàbitat 
a un seguit de generacions. Les imatges de reconstrucció faciliten la 

tasca, d’igual manera com la reproducció dels passos que seguia un 

romà en atansar-se a les termes. Podem comprovar que in situ, els 

alumnes per fi comprenen què eren les diferents estances que recorren 

i per a què servien.  
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Els apartats que es concreten en aquesta fase són:  
 

a. Què és una vil·la?: és un recordatori dels documents que s’han 

treballat prèviament i que ens ajuden  a reintroduir el tema. 

b. Tipus de vil·les: reforça el concepte de vil·la i demana una 
reflexió sobre quin model correspon la dels Munts. 

c. La vil·la dels Munts: aquí s’estableixen les condicions ideals que 

hauria de tenir una vil·la i demana que detalli les que 

s’acompleixen. A més, es repassa la cronologia. 
La visita a la vil·la presenta dues zones ben diferenciades: la pars 

rustica i la pars urbana. La proposta de treball vol acostar els alumnes 

a aquestes restes de manera que entenguin la seva funció i tipologia, 

així com la importància que tenen com a font documental del tipus 

d’habitants i habitatges de l’antiga Tàrraco. 
 

Pars rustica 

 

1. Una part del treball consisteix en fer una lectura del paisatge que 
es pot veure, a l’ajut d’una petita pauta d’observació. 

2. Se’ls ofereix una reconstrucció virtual de la vil·la i fa reflexionar 

sobre la ubicació, les diferències i la relació entre les dues parts 

essencials de la vil·la que, d’altra banda, resulten evidents en la 
imatge, però que cal relacionar amb els diferents espais que 

visiten. 

3. Contràriament a les indicacions de Cató: “Una vil·la ha de tenir 

aigua abundant” (De agricultura I, 1, 3), als Munts no n’hi havia. 
Per tant, les activitats que es proposen a continuació, volen fer 

evident als alumnes les estructures constructives que es 

conserven, senceres o parcialment, i que resultaven 

imprescindibles per a guardar o distribuir l’aigua de pluja, bé sigui 

per a destinar-la al regadiu o a l’ús de boca. 
 

Pars urbana 

 

1. Les restes que s’hi conserven, mostren prou bé l’estructura 
d’aquest sector. Així doncs, una vegada identificada en el plànol 

general la zona noble i ja dins de l’àrea visitable, proposem 

activitats que, a més de veure’n l’estil constructiu, els permeti 

contextualitzar les parts, la seva utilització i assenyalar-ho sobre 
el dibuix. 

2. Com a vil·la luxosa que era, disposava de banys propis, com unes 

termes, que en aquest cas es troben força ben conservades i 

permeten descobrir-ne cadascun dels espais, a través d’un plànol 

general de les mateixes que actua de pauta d’observació de les 
estructures i enllaç amb la imatge general de les termes que els 
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oferim. Optimitzarem el sentit de l’olfacte i del tacte, a través 
dels productes i dels estris que s’empraven en aquesta zona.  

 

Recomanem començar l’itinerari per la part alta i anar baixant. Ara bé, 

si ens desplacem amb dos grups, un inicia el recorregut a les termes i 
l’altre a l’àrea de les cisternes, és a dir, un baixarà i l’altre pujarà, per 

evitar les aglomeracions. Podem aprofitar la maqueta que està a 

l’edifici de sortida per visualitzar les diferents zones que visitarem. Hem 

de tenir present, però, que no està actualitzada, ni hi apareixen les 
restes de la platja. Si tenim temps un cop hem acabat, és interessant 

apropar-nos fins als vestigis de les termes al costat del mar. D’altra 

banda, les darreres excavacions han mostrat la fonamentació del què 

podia haver estat un mitreu, tampoc evidenciat a la maqueta. 

 
El procés ideal per a la visita a les termes és el següent (sempre 

segons disponibilitat del jaciment): l’atri, l’apodyterium, el distribuïdor, 

el laconicum, el distribuïdor (on podem assenyalar les zones fredes i les 

càlides), el caldarium, el tepidarium, el frigidarium, la natatio, el forn i 
les latrines. 

 

Per als treballs posteriors, proposem l’elaboració d’un fulletó 

informatiu, de caire turístic, de la vil·la dels Munts. Aquesta tasca 
suposa l’elaboració d’un material de síntesi que ha de recollir tots 

aquells aspectes que resultin més representatius del monument. És 

ideal com avaluació final de la seqüència didàctica, ja que per a la seva 

elaboració cal que  coneguis  com, a partir d’uns textos i d’unes 
imatges, es pot donar una informació molt concreta i breu, sobre 

diferents temes i que els caldrà saber treure les idees més importants 

d’un text, llegir-lo i comprendre’l, i fer una lectura comprensiva 

d’imatges, una composició especial en el paper i dominar mínimament 

la confecció d’un reportatge fotogràfic. Completa el treball un glossari. 
 

 

8. SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS 
 

Treballs previs: 
 

Pàg. IX 1.Condicionants d’una vil·la:  

Per exemple: 1. bon clima, 2. bon terreny, 3. al peu d’un 

turó, 4. orientat al sud, 5. lloc sa, 6. on hi hagi obrers, 7. 
amb aigua. 
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Pàg. X 3. Escriptura d’una carta que reculli els condicionants 
descrits  a  l’exercici 1. 

 

Pàg. XIII  1. Completa: 

Pars rustica, pars urbana. Explotació agrària i ramadera, 
residència. 

2.Enumera tres elements:  

Pars rustica: habitacions dels esclaus, estables, magatzems 

i trulls. 

Pars urbana: menjadors, dormitoris, sales de recepció, 
biblioteca, termes. 

3. Parts d’una domus: 

Peristil, menjadors, dormitoris, sales i biblioteca. 

4. Parts de les termes: 

Vestuari, sauna i piscines: caldarium, tepidarium i 
frigidarium. 

5. Defineix: 

Cellae: habitacions dels esclaus. 

Stabulla: estables dels animals. 
Torcularia: trulls on premsar el raïm o les olives. 

 

Pàg. XV 1. Completa: 

D’ovella. 
Porc. 

Mel. 
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2. Cita conreus bàsics: 
Blat, ordi, civada, sègol, mill, cigrons, mongetes, nous i 

verdures. 

3. 4 finalitats de l’olivera: 

Combustible, medicament, menjar, condiment. 

4. Digues  V o F: 
F, V. V, V, F. 

5. Tasques de la tardor: 

Llaurar, sembrar, veremar, collir olives, elaborar vi, 

conservar aliments, fabricar teixits, reparar casa i eines. 

6. Instruments agrícoles: 
Arada, pic, falç, forca, destral, ganivet. 

 

Pàg. XVI 1. Què vol dir “obtenir la terra per centuriació”?: 

Esquema geomètric del pla d’una ciutat i del territori 
agrícola que s’estenia al seu voltant, realitzat pels 

agrimensors per a cada nova colònia, a partir de dos eixos 

perpendiculars orientats als punts cardinals. Una d’aquestes 

parts es lliurava a un legionari, quan es llicenciava. 

2. Classifica els personatges segons el vestuari: 
Ciutadà, esclau, ciutadana, esclau. 

 

 

Pàg. XVIII 1. Fes un eix cronològic: 
 

s. II     I            1     I           II     III         IV          V          VI 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Pàg. XVIII 2. Contesta: 

2.a. Caius duumvir de Tàrraco, Faustina la dona, propietaris 

de la vil·la. 

2.b. Donada la seva extensa pars rustica podem suposar 
que era agrícola. 

2.c. Gran incendi, abandó de la zona residencial. 

2.d. Orientació nord-oest.  

2.e. Sud. 

Importància 

de Tàrraco, 
vil·les 

agràries 
Munts, vil·la 

de descans  

Abandó, 

espoli  

Activitat 

agrícola 

Incendi 

Importants 

reformes 

Funcionament 

Munts 
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Pàg. XX 1. Calcula la capacitat de la cisterna:  

21,5x5,5,x3,5= 413,875 m³=413,875 litres. 

2. Veritat o mentida? 

Cert. 

 

Pàg. XXI 1. Completa:  
Passadís semisoterrat.  

Pintures murals, realitzades amb colors molt vius (vermell, 

negre, groc, ocres...). 

Pintura. 
Caius Valerius Avitus. 

2. Els mosaics representen les muses:  

Talia, Euterpes i Nemosina. 

 

Pàg. XXIII 1. Completa: 
 Espai  

Apodyterium 

Phaeristerium 

Caldarium 
Frigidarium 

Natatio 

Praefurnium 

Tepidarium 
Laconicum 

Era l’indret  

Vestidor  

Gimnàs 

Banys d’aigua calenta 
Banys freds 

Piscina descoberta 

Forn 

Banys tebis 
Sauna amb molt de vapor 

 

 

 
Treballs de camp: 

 

Pàg. 

XXVIII 

A quin model correspon? 

B. 

 
Pàg. XXIX Condicions per a la instal·lació d’una vil·la: 

Clima sa,  

Terreny fèrtil, 

Proper a una ciutat,  
Ben comunicat,  

Orientació sud,  

En una petita elevació,  

Bona panoràmica. 
 

Pàg. XXX Eix cronològic: 

1-100: notícia arqueològica del poblament. 

300-400: declivi vil·la. 
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400: invasions bàrbares. 
600: abandó de la vil·la. 

 

Pàg. XXXII-

IV 

R: zona rustica, C: casa, J: jardí, T: termes. 

 

 
 

 

Pàg. 

XXXIV 

Podem prendre i olorar: vinagre, vi, perfum, bacallà... 

Vinagre: zona rústica (cellers), zona urbana (cuina i 
triclinium) 

Vi: íd. 

Perfum: Zona urbana (casa i termes). 

Bacallà: zona rustica (salaons), zona urbana (cuina). 
 

Pàg. 

XXXVI 

Certes:  

L’obertura superior permet il·luminar les estances. 

Sota d’un impluvium sempre hi havia un pou.  
Avui en dia encara hi ha cases amb aquest tipus de patis. 

 

T 

J 

J 

C 

C 

R 

R 
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Pàg. 

XXXVII 

 

Contenció i trasllat de l’aigua 

 

Àrees amb grans necessitats d’aigua 
 

 

 

 
 

Pàg. 
XXXVIII 

Assenyala si correspon a la pars rustica o a la pars 
urbana: 

R, R, U, U. 
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Pàg. 

XXXIX 

Marca al dibuix el passadís i els cubicula 

 

 
 

Pàg. 

XXXIX 

Frases correctes: 

Totes certes. 

 
Pàg. XL Completa les frases: 

Frescos; vermells i ocres; muses; geomètrics; blanc, 

vermell i negre; corintis. 

 
Pàg. XLI Frases certes: 

Tot cert. 

 

Pàg. XLII Assenyala els estanys que hi vegis: 
A la imatge anterior  

 

 

Pàg. XLIII Marca l’itinerari ideal: 
Si només comptem amb un grup recomanem el següent 

recorregut. Ara bé, si hi anem amb dos un començarà per la 

part alta, mentre l’altre ho fa per les termes, per tant, un 

puja i l’altre baixa. 

Si comptem amb temps suficient, tenim l’opció d’apropar-
nos a la platja i veure les restes de les termes sobre el mar. 
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Pàg. XLIV Completa el nom que li correspon: 

 
Tepidarium 
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Sudatori  

Atri  

Caldari   
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Pàg. XLV Completa el nom que li correspon: 

 

 

 
 

Vestuari 

Latrines 

 Distribuidor  
 



Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona 

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament 

 

 

 

 

La vil·la dels Munts. Material del professorat 

19 

 
 

 
 

Pàg. XLVI Col·loca les enganxines al seu lloc: 
 Gent vestida, a l’atri. 

 Roba plegada ,al vestidor. 

 Ungüentari, al vestidor (per a posar-se l’oli abans de 

començar). 

 Pilota, al jardí (per a l’exercici físic i el preescalfament). 
 Cassoleta (per llançar-se l’aigua al damunt i refrescar-se) 

i esclops (amb sola de fusta per a no cremar-se els 

peus), al sudatori. 

 Estrígils (rascador per treure la brutícia i la pell morta), 

Frigidari  

Forn  
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al caldarium. 
 Esponges, al tepidarium. 

 Pètals, al frigidarium, per perfumar l’aigua. 

 Esponja amb pal, a les latrines (per a netejar-se, 

comunitari). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


