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ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 
 

Des de fa anys, la necròpolis paleocristiana de Tàrraco es troba 
tancada al públic. L’única manera que podem, de moment, apropar-

nos a les restes i al món de la mort és a través de la visita al petit 

museu, localitzat al seu costat, a l’avinguda Ramon i Cajal. És 

convenient haver realitzat els treballs previs apuntats des del CdA, 
segons els nivells, abans de realitzar la sortida a aquest espai. 

 

En aquest context, hem elaborat aquest material didàctic, el qual 

recull, en una primera part (de les pàgines 2 a la 9), aspectes 

generals sobre el món funerari romà. Així s’inclou un testament 
simulat (pàg. 3), en el qual un influent romà descriu detalladament 

com vol que es tracti el seu cadàver i, per tant, ens deix seguir els 

rituals funeraris. La seva lectura ens permetrà identificar-ne els 

passos que visualitzarem i ordenarem amb les il·lustracions posteriors 
(p. 4-5). Aquestes imatges ens serveixen per facilitar la comprensió i 

la memorització de les diferents etapes i la classificació.  

 

Després d’aquest cas, personalitzat en un ric ciutadà, la il·lustració 
d’un carrer de Tàrraco (pàgs. 6 i 7), ens permet observar uns 

personatges de variades condicions econòmiques i socials. Unes 

breus explicacions en cartells ens mostren les seves expectatives, en 

relació a on ha de ser dipositat el cos, que haurem de vincular amb 
un home o una dona d’aquest carrer, on deambulen, treballen i es 

troben personatges de tots els estaments socials. Així constatarem 

les diferències que també s’estableixen després de mort, segons la 

capacitat monetària de cadascun d’ells. 

 
En el quadre següent (p. 8-9) s’esquematitzen les tipologies 

d’enterrament, segons siguin individuals o col·lectives i d’inhumació o 

d’incineració. Els alumnes hauran de situar cada nom al requadre que 

li pertoca, segons les seves voluntats i possibilitats. 
 

Tot aquest primer apartat, tant es pot realitzar a l’aula del centre 

(formant part de les activitats prèvies), com en el mateix museu a 

l’espai previ a la mostra. Hem de tenir en compte que la sala no 
permet un aforament de més de 30 persones simultàniament i que, si 

som més, haurem d’accedir-hi en diversos torns. 

 

D’altra banda, aquest vestíbul no compta amb cap mena de mobiliari, 

a més, l’horari de visita pot ser limitat, per tal de donar resposta a les 
possibles preguntes, incentivar els interrogants, fer propostes..., 

recomanen fer-ho a classe. No obstant, podem asseure els nois/es a 
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terra, per treballar amb més comoditat i control. Alhora, podem 
aprofitar el material fotogràfic distribuït per les parets per il·lustrar 

elements del treball i apuntar la trobada i el descobriment arrel de la 

construcció de la Tabacalera als anys 20. Proposem desenvolupar 

aquest bloc de la següent manera: 
 

1. Lectura en veu alta del testament, de forma conjunta. Ens 

pararem al final de cada frase, respectant els signes de 

puntuació. 
2. Esbrinarem si hi ha algun terme desconegut, així com de la 

comprensió general del text. Cercarem on es troba representat 

per alguna de les il·lustracions de les pàg. 4-5. 

3. Ordenació i numeració de les imatges. 

4. És bo comentar que la preocupació per la mort a l’antiguitat era 
important, degut a què era molt més present que a l’actualitat, 

per l’alta mortalitat i les baixes expectatives de vida. 

5. Les imatges també es poden pintar, ja de forma individual. 

6. O bé, ampliar cada dibuix, de tal manera que ens possibiliti 
pintar-los adequadament, per posteriorment exposar-los a 

l’aula. Si donem una imatge a cada alumne/a, després 

disposarem d’un conjunt que ens permetrà, fins i tot, escollir 

les millors. Un cop triades, les ordenarem, seguint el procés 
marcat al testament, per tal d’identificar-ne els passos i 

observar amb deteniment els diferents detalls de cada escena. 

Així, tindrem a l’aula tota la seqüència que ens facilitarà la 

comprensió i la memorització del ritual romà. 
7. Joc del què veig, per incentivar l’observació. Per exemple:  

 

 

 

On estic? 

 
 

Què sóc? 

 

On estic? 

 
 

Què  sóc? 

 

 

On estic? 

 

 
Qui  sóc? 

 

 

 

On estic? 

 

 
Què  sóc? 
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On estic? 
 

 

Qui  sóc? 

 
  

On estic? 
 

 

Què  sóc? 

 

 

On estic? 

 

 

Què  sóc? 
 

 

On estic? 

 

 

Qui  sóc? 
 

 

On estic? 
 

 

Què  sóc? 

 

 

On estic? 
 

 

Què  sóc? 

 

 

8. Lectura dels textos del carrer romà i recerca del personatge que 
li pertoca.  

9. Col·locació del nom al quadre de les tipologies d’enterrament. 

10. Comentari explicatiu de les diferents tipologies, distingint 

els conceptes individuals i col·lectius i inhumació d’incineració. 
11. Anotació de les pervivències i dels canvis en la nostra 

societat dels rituals, els sentiments i les tipologies. 

 

La segona part de l’activitat, ja es refereix al conjunt de les peces 
exposades al museu. Per tant, s’han de desenvolupar a la sala 

d’exposicions, com a treballs de camp.Els alumnes porten a terme 

senzills exercicis d’observació i anàlisi de les peces. Com que l’espai 

és també molt reduït (a fi d’evitar aglomeracions sobre els mateixos 

objectes), apuntem la conveniència de distribuir la classe em 4 grups 
que treballaran de forma simultània i rotatòria els següents apartats: 

 

1. Grup 1: Les ofrenes i les ares (pàgs. 10-11). 

2. Grup 2: Els sarcòfags (pàgs. 12 i 13). 
3. Grup 3: Les laudes sepulcrals (14 i 15). 

4. Grup 4: Els símbols cristians. 

 

És convenient explicar amb deteniment les pautes de treball 
establertes i el temps disponible, ja que la rotació dels equips es 

produeix en el mateix moment, tot plegat funciona millor. Malgrat 

que el treball està molt pautat, el professorat acompanyant, l’ha de 

supervisar, orientar els alumnes, formular preguntes, per tal d’obrir-
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los a noves perspectives i mostrar interès pel seu treball, fer-los 
redescobrir les peces exposades, potenciant-ne el seu valor intrínsec i 

artístic. 

 

Com a treballs posterior, apuntem les idees: 
 

1. Marcar al quadern cadascuna de les paraules que apareixen al 

glossari. Propiciem una nova lectura i millor comprensió de ls 

seqüència didàctica.  
2. Aconseguir un recull d’imatges de fonts primàries, referides a la 

mort en l’època romana que es poden classificar com: ritual o 

tipus d’enterrament. 

3. Elaborar un PPT, a partir de les fotos realitzades al museu pels 

mateixos alumnes. 
4. Realitzar un treball complementari, tot cercant informació 

bibliogràfica o telemàtica. 

5. Crear un concurs de preguntes i respostes, referides a aquest 

tema i formulades pels alumnes de cadascun dels grups, un 
tipus de Trivial. Cada grup formula 20 preguntes que escriurà 

en un paper de color, per poder-les diferenciar, de tal manera 

que no li toqui les seves pròpies qüestions. 

6. Pintar la imatge del carrer, segons les categories socials; per 
exemple: els artesans, de groc; els militars, de vermell; els 

nobles de porpra; els pobres, de gris... 
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SOLUCIONARI 
 

 

Pàg. 4-5 L’ordenació de les imatges seria:  

1.         2.   

3.         4.   

 

5.    6.  
 

7.   8.  
 

9.  
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Pàg. 6-7 Uneix cada personatge amb el text que li correspon: 

Lucius Valerius Un dels legionaris 

Lucius Lucretius Nicephorus Personatge que està darrera 

dels legionaris, acompanyat 

per la seva dona i fill. 

Marcus Antonius Primus Militar davant de la font, que 
està xerrant amb la seva 

dona. 

Numeri Pubili Hilari Nen amb mala cara al carreró, 

prop de la font. 

Terenci Paculus Milanus Home gros al centre de la 
pàgina, darrera el 

transportista amb un cavall. 

Caius Valerius Terrissaire treballant al seu 

taller. 

Manus Pobre al carreró, amb el cap 
tapat per un mantell 

demanant caritat, darrera de 

la font. 

Crisipus Per exemple: un dels 

transportistes amb l’animal o 
a peu. 

 

Manus 

Crisipus 

Lucius 
Lucretius 

Lucius Valerius 

Marcus 
Antonius 

Caius Valerius 

Terenci Paculus 

Numeri Pubili 
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Pàg. 8-9 Relacionar cada personatge amb el seu enterrament:  

 Urna: Lucius Lucretius. 

 Columbari: Caius Valerius. 

 Mausoleu d’incineració: Lucius Lucretius. 
 Caixa: Luci Valeri. 

 Àmfora: Numeri Pubili Hilari 

 Teula: Crisipus. 

 Sarcòfag: Terenci Paculus Mianus. 
 Fossar: Manus. 

 Mausoleu d’inhumació: Marcus Antonius Primus. 

 

 

Caius Valerius 

Lucius 
Lucretius 

Lucius 
Lucretius 
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Terenci Paculus 

Crisipus 

Numeri Pubili 

Luci Valeri 

Manus 

Marcus Antonius 
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Pàg. 10 Parts articulades de la nina:  

Braços: espatlles i colzes. 

Cames: malucs i genolls. 

Pentinat: 
Porta el cabell recollit, amb ratlla al mig, ondulat o trenat a 

la part superior, amb molt de volum, i la part baixa solta, 

segurament molt arrissada. 

Semblances i diferències:  

En aquest apartat procurarem evidenciar les permanències i 
els canvis de l’època romana a l’actualitat, referits a: els 

materials, el reflex de la moda, la funcionalitat en el joc (la 

imitació de la vida dels adults), la forma i la mida, el 

moviment de les extremitats per vestir i desvestir, realisme, 
usuaris... 

 

Pàg. 11 

 

 

Assenyala on es posava l’urna:  

 

El plat superior tallat a l’ara servia per als sacrificis 
i les ofrenes. 

 

 

 
 

Com es deia el mort? 

FABIAE. 

 

Pàg. 12 

 

 
 

 
 

 

 

En quina part es troba?:  

 

 
 

Marca a la il·lustració el mestre i explica què fa: 

 Està fent  classe a un alumne?, segurament llegeix un 

volum en veu alta, per tal que l’escolti i n’aprengui. 
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Quants alumnes té? 
No està clar. La figura dreta petita, sense dubte, és un 

alumne, que també porta un volum. Ara bé, el personatge 

en baix relleu que està al seu darrera, sembla ja adulta, 

potser és un ajudant o el pedagogus de l’alumne/a?  
D’altra banda, la figura de l’esquerra superior, podria ser 

una escultura, ja que apareix despullada  i li manca un braç. 

Degut a la complexitat de la interpretació, podríem acceptar 

qualsevol resposta d’1, 2 o 3, i en farem un comentari més 

o menys ampli segons creguem convenient. 

Veus parts del cos massa grosses? 

Marcades a la imatge: cap desproporcionat i també la mà, 

en especial el dit índex. 

Per què creus que són més grosses? 

El cap gran podria explicar-se si correspon a una escultura 
de mida gegant. Era habitual que els mestres comptessin 

amb bustos de personatges cèlebres que els usaven en la 

seva tasca docent. 

La mà del mestre pot ser degut a la incapacitat de l’escultor 
en fer-ho millor, o a la intenció de ressaltar l’acció docent 

del mestre, que permet fixar la mirada en aquest detall i, 

així, destacar-la. 

 
Pàg. 13 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Assenyala on es troba:  

 

 
 

Et donem una petita descripció del personatge 

central. Tatxa tot allò que creguis que no és 

correcte: 

La figura del centre del sarcòfag representa a una dona 
gran. Té els cabells llargs recollits. La cara està solcada 

d’arrugues. 

De quin material està fet? 

De marbre blanc, excel·lent per al treball escultòric. 
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Pàg. 14 
 

 

 

Observa aquest personatge i digues, què fa 
amb la mà dreta? 

Beneeix, símbol religiós cristià que es realitza amb 

els dits índex i anular junts i estirats.  

I amb la mà esquerra? 
Sosté la punta de la toga i agafa un rotlle, un 

volum. 

Com es diu el personatge enterrat? 

Optimus. 

A què es dedicava en vida? 
Era un bisbe, per tant tenia un càrrec religiós. 

Quina religió creus que practicava? 

La cristiana. 

Observa i contesta: 

El fons que envolta la figura és de color negre i té 
una decoració de flors i fulles, va vestit amb una 

túnica de color blanc amb unes franges negres. 

Està embolcallat per una toga de color blanc. 

 

Pàg. 15 
 

 

 

Acaba de dibuixar les flors: 

 
 

A la lauda hi ha representat un animal. Quin et sembla 

què és? 

Un corder, símbol cristià. 

Quins colors necessitaries? 

Groc, blau, taronja, granat, cru, marró, gris, blanc i vermell. 

Quins colors et semblen de pedres naturals? 

Grisos, blanc i crus. 

Quins de pasta de vidre? 

Grocs, blaus, taronges i vermells. 

Pinta la sanefa o indica per mitjà de fletxes quins colors 
té la sanefa per acabar-la de pintar a classe 
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Pàg. 16 Marca els símbols cristians que trobis representats:  

Corder, arbre de la vida, peixos, crismó. 

 


