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1. JUSTIFICACIÓ
Dins de l’ampli ventall d’activitats proposades als alumnes des del CdA, n’hem
previst tot un seguit que permeten:
a. El desenvolupament del món romà en general o concretat a la ciutat
de Tàrraco.
Així, dins d’aquest apartat, hem elaborat tot aquest material que facilita a
l’alumne/a una visió àmplia sobre el vestuari romà que l’introdueix en la
vida quotidiana, la manera de ser i de pensar i la tecnologia en l’antiguitat.
Aquest recorregut inclou l’estudi de les peces d’indumentària més bàsiques,
que expliquen l’abillament segons els grups socials, l’edat, el sexe i les
diferents èpoques de l’any.
Per tant, podem usar aquest eix temàtic per a completar distints aspectes,
de manera panoràmica, que ajudin els alumnes a formar-se una idea el més
ajustada possible sobre la vida en el passat, per contrastar-la amb l’actual
i establir-ne clars referents de canvis i continuïtats.
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Així, entenem que el professorat d’Educació Primària (CS) triarà els
materials que consideri més oportuns de la carpeta lliurada al centre:
Tàrraco, la ciutat romana. Establirà diferents zooms d’aproximació a
aquelles temàtiques que cregui més convenient, per tal de fer-los entendre
com era la vida a l’antiguitat i ajudar-los a donar sentit a les posteriors
visites, d’apropament a la nostra ciutat.
Per als alumnes de secundària, en canvi, proposem l’ús del quadern Les
ciutats al món romà, el qual els apropa a les edificacions que componien
l’urbs i als principis urbanístics aplicats. Tal i com hem assenyalat, el
desenvolupament d’altres temes ajuden a una comprensió més completa
del període. D’aquesta manera, gràcies a l’estudi del vestuari tipus, la visita,
per exemple al MNAT resultarà molt més significativa, pel que fa a la lectura
de peces escultòriques, mosaics, ceràmica, o moltes d’altres peces, en què
hi apareix la figura humana. En resum, creiem que el tractament d’aquesta
activitat més específica ajuda a la comprensió del moment històric, en la
seva extensió i en possibiliten un estudi més atractiu per als alumnes.

b. Així mateix, presentem als centres escolars un tipus d’activitats que
inclouen materials manipulatius de préstec al centre docent. Aquesta
opció aporta un “plus” addicional que ens permet tocar, experimentar,
provar, veure, sentir..., en conseqüència, augmentar l’interès, l’atenció i
l’aprenentatge de l’alumnat. És a dir, sense sortir de l’aula, els estudiants
tindran la possibilitat d’observar i manipular objectes, productes i materials,
que l’apropen al període estudiat, però, a més, podran treballar de manera
diferent.
Mitjançant aquest sistema de préstec, el centre s’apropa al CdA a recollir el bagul,
necessari per a la data determinada. El professorat compta amb els material per
un període pactat (una setmana, en general) i que després haurà de retornar al
CdA, tal i com se li ha deixat.
Material que necessitem per al treball:
•
•
•

Els dossiers.
Tisores.
Goma d’enganxar.

Per tal de poder utilitzar, el quadern amb els alumnes us el podeu baixar de la
nostra pàgina web: Publicacions/Tàrraco a l’època romana/48. Roma a la moda.

2. CONTINGUTS
Fets, conceptes i sistemes conceptuals
1. Els materials.
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2. Els tints.
3. El vestuari masculí.
4. El vestuari femení.
5. Els complements: el calçat i la joieria.

Procediments
1. Identificació de diferents materials i tipus de tints.
2. Distinció entre materials i tints d’origen animal i vegetal.
3. Compleció de quadres.
4. Comparació de les característiques de les fibres.
5. Unió d’informació escrita i visual.
6. Ordenació d’imatges i textos.
7. Observació directa i indirecta.
8. Anàlisi i deducció de la informació.
9. Extracció de conclusions.
10.Ús del vocabulari específic.
11.Lectura i interpretació de textos, imatges i esquemes.
12.Ordenació de seqüències.
13.Identificació i descripció del vestuari masculí i femení.
14.Interrelació d’informació visual i textual.
15.Manipulació de rèpliques d’abillament romà i complements.

Actituds, valors i normes
1. Actitud correcta durant tot el desenvolupament de l’activitat.
2. Respecte cap al patrimoni historicoartístic i al material disponible del CdA.
3. Manteniment de l’atenció i de l’interès durant l’activitat.
4. Elaboració d’un quadern net i ben treballat.
5. Seguiment de les normes establertes.
6. Participació responsable en el treball en equip.

3. OBJECTIUS
1.

Distingir els diferents materials i les fibres naturals usades a
l’antiguitat.

2.

Mostrar interès pels fets i la vida quotidiana del passat.

3.

Saber quins materials es van introduir a poc a poc, procedents de
terres llunyanes i quins eren considerats els més luxosos.

4.

Diferenciar les característiques bàsiques de cada fibra.

5.

Comprendre com es realitzaven els primers teixits.

6.

Identificar els materials que avui en dia encara s’empren.
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7.

Conèixer els principals tints usats d’origen vegetal i animal.

8.

Identificar les peces del vestuari romà.

9.

Distingir qui les duia i quan.

10.

Reconèixer els vestits estudiats en les obres romanes.

11.
Descriure les peces d’indumentària romana.
12.Conèixer els principals tipus de complements.
13.Treballar en equip de manera responsable i correcta.
14.Valorar el patrimoni documental romà com a font d’informació sobre el
passat.
15.Potenciar en els alumnes l’hàbit de l’observació detallada i de reflexió per
tot el que els envolta, a través de la lectura i de la interpretació de textos.
16.Veure la influència del món romà sobre la nostra cultura.

4. EL MATERIAL VA DIRIGIT A...
Als alumnes de CS i ESO. Els continguts i la metodologia s’adapten a les diferents
edats.

5. TEMPORITZACIÓ
3 hores.

6. ES REALITZA A...
A les aules del centre, però s’ha de recollir i retornar tot el material al CdA.

7. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES
Entenem que el quadern i el bagul formen un conjunt que ens ha de permetre
usar-los alhora. El desenvolupament es pot realitzar de la següent manera:
1. Els materials (pàg. 3-6)
A fi d’iniciar el tema hem de presentar els teixits usats a l’antiguitat, de tal manera
que propiciarem la lectura individual del text i la conseqüent identificació dels
materials. Haurem de distribuir els trossets als alumnes (1 de cada), per tal que
l’enganxin al rectangle que pertoqui.
Segons l’autonomia que disposin els ajudarem més o menys. En general, però,
haurien de ser capaços de fer-ho sols. Haurem de controlar, no obstant, que la
lectura resulti comprensiva i que en cas de tenir alguns dubtes, hauran de recórrer
a usar el diccionari.
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Com a síntesi de l’apartat, podem esquematitzar:
•
•

Quins materials tenen un origen vegetal o animal.
Quins són ideals per a la calor o el fred.

•

Quins eren els més luxosos i els més barats.

D’on provenien.

Així mateix, és favorable realitzar comparacions amb l’actualitat, és a dir, veure
quins dels materials naturals seguim utilitzant i com (sovint barrejats amb altres
de sintètics per millorar-ne les qualitats). Podem realitzar una lectura d’etiquetes
de la roba que portem, per afegir els materials acrílics i llegir les característiques
de conservació i neteja de cadascun d’ells.
Com a alternativa, enlloc de fer-ho a classe, es pot dur a terme a casa; és a dir,
que cada alumne/a analitzi el seu armari i faci un petit resum del que ha trobat:
composició, percentatges i possibilitats de la neteja.
Com a experiència tecnològica, podríem fabricar petits telers formats per un
petit marc de fusta al que clavaríem petites puntes metàl·liques de tapisser a dalt
i a baix, a trams regulars. Hauríem d’unir-les per mitjà d’un fil o llana, de tal
manera que forméssim l’ordit.
A continuació, tallaríem un bastonet de fusta (un depressor), amb dues incisions
transversals que ens permetin lligar-hi la llana necessària. Així ho farem per a cada
color emprat.
Haurem de passar la fusta alternament per l’ordit, un fil a dalt i l’altre a baix, de
tal manera que formarem la trama en un sentit, de dreta a esquerra. Prosseguirem
al contrari, d’esquerra a dreta del marc i de forma oposada a la fila anterior: ara
a baix i a dalt, per tal que quedi entrecreuat a l’anterior. Amb una pinta de pues
àmplies anirem prement els fils de la trama, per donar-li més consistència. A cada
nova filera podem decidir canviar el color, nuant-lo a l’anterior. Amb aquesta
activitat, els alumnes fan una pràctica en què treballen la motricitat, però alhora
entenen la complexitat del teixit artesanal i li donen el valor que tenia la tela i
l’escassetat de la roba que comptava la majoria de la població.
Prosseguirem amb l’observació dels fils, a través de les seves característiques
físiques: resistència, suavitat, escalfor o frescor, més l’aspecte del luxe, vinculat a
l’escassetat i la dificultat en l’obtenció del producte. Els alumnes n’esbrinaran les
característiques, a partir de la manipulació de les fibres i de la pròpia experiència.
2. Els tints (pàg. 7)
L’obtenció dels tints marcava el preu final de la roba, ja que el procés de l’obtenció
del producte podia ser relativament fàcil o, pel contrari, molt complex.
Els alumnes hauran de col·locar cada fil, segons la seva tonalitat, a la casella
correcta. Podem limitar-nos a aquesta activitat o desenvolupar-ne més, per
exemple:
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•
•

Marcar els tints d’origen animal.
Portar a la classe els productes més fàcils d’obtenir.

•
•
•
•

Buscar a internet informació de cada matèria primera.
Assenyalar quins serien els més cars.
Dir quins colors naturals tenia la llana, el cotó, la seda i el lli.
Quins tons predominen i quins falten.

3. El vestuari masculí (pàg. 8-13)
A partir d’aquest apartat, podem utilitzar les diferents peces de roba incloses al
bagul, les quals porten cartells amb el nom per a facilitar-ne la identificació.
Proposem les següents estratègies:
a. Lectura individual o conjunta dels textos.
b. Resolució de les activitats.
c. Mostra de cada peça.
d. Elecció d’alguns alumnes per a vestir-los. Triarem 2 nens/nois, 1 com a
senador i 1 com a esclau. Per al vestuari masculí noble col·locarem:
•
•
•
•

Els calçotets, peça de roba rectangular, lligada per un cordó.
Túnica interior de color, també lligada.
Túnica exterior, blanca amb les franges tipificades per a representar
l’status social i econòmic. Toga, embolcallada al voltant del cos.
Túnica més basta, per a l’esclau, sempre de color sofert.

3.1. La túnica
A partir de la lectura del text informatiu sobre aquesta peça, els alumnes
completaran la graella que sintetitza els diferents tipus de túniques, on hauran de
fer-ne una breu descripció a partir de l’explicació anterior i de l’observació.
A continuació, busquem una aplicació dels continguts treballats, a partir de les
fonts primàries. Els alumnes hauran d’identificar-ne els colors, els tipus i les
categories, mitjançant l’anàlisi de pintures, escultures i mosaics romans.
Si ho creiem convenient, podem fer-los cercar altres imatges per internet. Si les
imprimim, en farem un mural, on les classificarem segons la seva modalitat.
3.2. La toga
Un cop més, un quadre informatiu ens dóna els conceptes bàsics sobre la peça que
s’aplicaran en les activitats següents: tria d’adjectius adequats sobre les
característiques de la toga, que incideix en la reflexió i l’anàlisi, i l’ordenació d’un
procés, a partir de les imatges que obliguen a la reconstrucció intel·lectual del
procediment.
Després de la lectura dels tipus bàsics de toga, han d’identificar-les en les imatges,
per tal d’establir el vincle entre la informació textual i la visual.
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3.3. Roba per al fred
Prosseguim amb la interrelació entre uns textos i unes il·lustracions, a fi d’establir
el lligam que concreta una lectura comprensiva entre els conceptes, que completen
la vestimenta romana i s’ha d’identificar en les fonts primeres.
Un cop arribats a aquest punt, haurem extret totes les peces del bagul, alhora que
haurem vestit els dos voluntaris, tal i com es col·locarien en l’època. La resta
d’alumnes assistiran com a espectadors actius, adoptant una postura empàtica
que els ajudarà a comprendre com era l’abillament antic: la capacitat calorífica, la
comoditat, l’elegància, la protecció per a la pluja, les diferències socials, la varietat,
els colors...
4. El vestuari femení (pàg. 14-16)
Si podem mantenir vestits als nens/nois, prosseguirem amb l’apartat del vestuari
femení, mentre triem una nena/noia que ens servirà com a model per a mostrarne
la vestimenta més habitual de les dones romanes. Com en el cas anterior, traiem
les robes del bagul, alhora que realitzem les activitats del dossier. Començarem
per la lectura de les informacions textuals, acompanyades per dibuixos
il·lustratius, que ajuden a la comprensió de què era i com era la roba interior, les
túniques i la palla. Continuarem amb la descripció d’una selecció de fonts primàries
que ens representen com era la vida diària romana, alhora que ens il·lustren sobre
els tipus de peces, colors, formes, composicions...
Un cop més, proposem d’altres exercicis que poden completar l’activitat:
a. Recerca d’imatges a internet per completar el mural iniciat.
b. Observació de totes les imatges per fixar-nos en els complements:
•
•

Pentinats,
Maquillatges,

•
•
•

Combinacions cromàtiques,
Joies.
Calçat.

Objectes que hi apareixen.

En acabar aquest apartat, tindrem els alumnes vestits i pot ser el moment de ferlos les fotos, ja conjuntament.
5. El calçat
Observació de les diferents tipologies, segons els usos.
Podem realitzar un glossari amb les diferents paraules més tècniques que van
apareixent al llarg de la seqüència didàctica. Podem fer-los marcar les paraules
difícils del text i escriure’n la definició, que ajudarà a fer-ne una lectura més
comprensiva.
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Paraules proposades: alum, balteus, brocat, brodar, càpsula, cardar, cavaller,
crisàlide, embolcallar, exòtic, fíbula, filar, magistrat, mordent, ordit, senador,
sinus, sosa càustica, teixir, teler, tint, trama, umbo, vestiplicus.

8. SOLUCIONARI

1. ELS MATERIALS
Ara, veurem els diferents tipus de fils i els compararem:

LLANA

LLI

COTÓ

SEDA

Resistència

Sí

Sí

Sí

Sí

Suavitat

Sí

Sí

Sí

Sí

Escalfor

Sí

No

No

Sí

Riquesa

No

Sí

Sí

Sí

Frescor

No

Sí

Sí

Sí

Quins dels anteriors materials, encara s’usen avui? Tens o n’has tingut alguna peça de
roba? Anota què i de quin producte.
Tots.

2. ELS TINTS
Si bé al principi s’usaven els materials amb els seus tons naturals, a poc a poc, es van
introduir els tints per donar color als teixits i les robes. Aquesta activitat es duia a terme en una
tintoreria (fullonica) que havia de comptar amb molta aigua neta i espai, per tal d’acolorir els teixits,
en calent o en fred. La primera forma consistia en la cocció de plantes, insectes, líquens o bolets que
cedien el color al líquid. El segon mètode, en canvi, suposava deixar en remull vegetals o animals per
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provocar-ne la fermentació. Les fibres a tintar havien d’estar ben netes, abans d’aplicarles els
colorants i els mordents, és a dir els productes que fixaven el color: cendres, orina podrida, alum o
sals.

Color
Marró

Ocre

Groc

Porpre

Vermell

Safrà

Blau mar

Blau
ultramar

Colorant

Fils

Escorça i
fulla de
castanyer

Gal·les de
roure

Ginesta,
pell de
magrana
Cargol de
mar

Kermes
vermilio

Safrà

Glastum

Fermentació de les fulles.

Del fruit.

Per cocció.

Glàndula hipobranquial.
Indústria costanera. Color
simbòlic del poder.
Insecte que viu als cactus. La
femella amb ous
proporciona un ric vermell,
color de la guerra.
Colorant de luxe.

Fermentació de les fulles.

Amb cendra o orina.
Índig
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Taronja
brillant

Rubia

Arrels colorants, cocció i
rentat amb orina o cendra.

tinctoria
No tots els colorants tenien el mateix preu ni la mateixa dificultat en la seva obtenció. Per tant, el
to marcava el preu de la tela. Marca els que són d’origen animal.
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3. EL VESTUARI MASCULÍ

Observa la imatge i descriu la túnica que
duien els diferents grups socials:
TIPUS DE TÚNICA
QUI LA PORTA?

DESCRIPCIÓ

Els senadors

Túnica de llana de color natural amb
dues bandes porpres amples.

Els cavallers

Túnica de llana de color natural, però
amb dues bandes porpres estretes.

Per a cerimònies

Túnica de llana de color natural.

Treballadors i per a
situacions informals

Preferentment de colors soferts, que
suportessin i dissimulessin la brutícia.

Esclaus i treballadors

Túnica lligada només a una espatlla,
deixant l’altra a l’aire.

Clavata

Clavata

Recta

De color

A la grega
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Observa aquestes pintures, escultures i mosaics romans i intenta identificar el seu
vestuari:

Túnica grega d’un
fuster.

Sacerdot per dur el cap
cobert per la toga pura i
túnica recta (sembla, ja
que han desaparegut els
colors de l’escultura).

Àmplia túnica amb un
ample cinturó fent la
funció de faixa.

Túniques amb mànigues llargues de
diferents colors, decorades amb
brodats o aplicacions al coll, mànigues
i a la faldilla, lligades amb un cinturó.

Toga praetexta i túnica
clavata de senador, amb el
cap cobert, en funció de
sacerdot-

Lluitador amb uns calçotets
blancs (subligaculum).

Ordena aquesta seqüència en què el vestiplicus, l’esclau especialitzat, està col·locant la
toga al senyor.
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3

1

4

2
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Posa sota de cada home quin
tipus de toga vesteix:

Purpurea

Pura Pulla

Uneix cada imatge amb la seva descripció:

PALVDAMENTVM
Mantell escarlata o porpra amb una orla daurada
lligada a l’espatlla dreta que duien els generals.

PAENVLA
Capa rodona sense mànigues i amb caputxa, usada
per viatjar, podia ser de llana o de cuir i, fins i tot
folrada amb pell per dins.

BRACAE
Els pantalons eren propis dels bàrbars, però van
ser
usats pels legionaris en les zones fredes i, a poc a poc,
es van anar imposant.

Praetexta
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PALLIVM
Mantell rectangular de llana, menys voluminós que la
toga i , per tant, més còmode, que es duia creuat a
l’esquena, deixant també un braç a l’aire.

LACERNA
Petit mantell de color que es duia lligat amb una fíbula
a l’espatlla.

CVCVLLVS
Protecció sobre les espatlles amb caputxa per quan
plovia o també per passar desapercebut.

Observa aquestes pintures, escultures i mosaics romans i intenta identificar-ne el
vestuari, assenyalat amb la fletxa blava

Bracae

Paludamentum

Lacerna

Paenula
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Paludamentum

Lacerna

Pallium

Paludamentum

Toga

4. EL VESTUARI FEMENÍ
Descriu les peces d’aquesta desfilada romana:

Noia al gimnàs, fent peses, que vesteix: una fascia pectoralis
verda i un subligar vermell.
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Dona representada en la tapa del seu
sarcòfag: amb
una túnica lligada sota el pit i coberta per una palla.
S’observa en un mirall metàl·lic el pentinat i les joies
que porta braçalets, collaret i arracades i diadema.

Escena domèstica, amb t única interior pàl·lida
transparent i palla amb una franja blau clar.

i

Escena domèstica, la senyora es mira al mirall que
li sosté l’esclava. Vesteix una túnica verda, amb
dues amples franges daurades. Porta sandàlies,
nombrosos braçalets, un collaret i arracades.
L’esclava o ornatrix està abillada amb una túnica
groga amb d ues ratlles verdes, i que també s’orna
amb un collaret i una polsera de grans boles

Tres dones apareixen amb túniques de colors
(porpra i taronja) i pal ·les. La de l’esquerra porta el
cap cobert pel mantell, sobre la
stolla , com si
acabés d’arribar del carrer.
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6.EL CALÇAT
De les següents sabates marca aquelles que creus que eren femenines
(D) o masculines (H), i les que s’usaven per al fred (F) o per a la calor (C).

D
H

C

C

D
H

C

H

F

C

C

H

7.ELS COMPLEMENTS
Posa al costat de cada joia una D si creus que era una peça femenina o una H, masculina.
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H

H

D

D
D

Fíbula

Fermall

Anell
D
H

H

Anell amb segell

Arracades

Penjoll

D

H
Corona

Braçalet
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Assenyala
joies o altres complements que porten aquests personatges.

les

