MALETES D'HISTÒRIA:
MALETA D'ÈPOCA ROMANA

Activitat:

Maleta pedagògica amb materials de l’època romana

Nivell:

Educació infantil i primària, ESO, Batxillerat i grups d'educació especial.

Durada:

Temps de lloguer d’una setmana (prorrogable)

Grup:

Nombre d’usuaris segons les característiques i necessitats del centre,
professorat i propi alumnat.

Lloc:

S'enviarà la maleta al centre educatiu
S'entregarà al centre educatiu un dijous i es recollirà el divendres de la
setmana següent.

Maleta amb la reproducció de diversos elements que faciliten la comprensió de l'època
romana per a ser utilitzats a l'aula i faciliten la motivació per a l'aprenentatge de la història.
Inclou un dossier per al professorat amb informació de les reproduccions i propostes
didàctiques per a treballar amb l'alumnat.
Els materials inclosos en la maleta s'articulen al voltant del concepte de la domus i de la vida
quotidiana en època romana: vestuari, joguines, escriptura, higiene, alimentació, art,
mitologia.
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OBJECTIUS




Fer una aproximació a la vida quotidiana d'època romana per conèixer-ne les
característiques principals.
Utilitzar les reproduccions arqueològiques i les fonts històriques per a la reconstrucció del
passat i aprendre a interpretar-les.
Valorar i respectar el patrimoni històric-cultural.

CONTINGUTS











La vida quotidiana al voltant d'una domus romana
Les parts d'una domus romana
La família romana
Les habitacions o cubícula: el vestuari en època romana i les classes socials
L'atri: la infància romana i les joguines
El despatx o tablinum: l'escriptura romana i els suports utilitzats
Les latrines i els banys: la higiene
La cuina i el jardí: aliments, plantes i receptes en època romana.
Decoració de les domus: els mosaics romans
Larari: les divinitats romanes i els rituals

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A LA MALETA PEDAGÒGICA
Us recomanem complementar l'ús de la maleta pedagògica amb una visita als monuments de la
Tàrraco romana declarats patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Oferim diferents propostes
adaptades als diversos nivells educatius:




Contes amb història: educació infantil i cicle inicial d'educació primària
Viure a Tàrraco: cicle mitjà i superior d'educació primària, primer cicle de la ESO
Visita guiada a la Tàrraco romana: segon cicle de la ESO i batxillerat

També podeu complementar el dia realitzant:


Visita guiada al territori de Tàrraco: per visitar alguns dels monuments romans conservats a
les afores de la ciutat: la Torre dels Escipions, la vil·la romana dels Munts, la pedrera del
Mèdol, l'aqüeducte de les Farreres o la vil·la romana de Centcelles.

Reserves al telèfon 977 22 54 94 o bé a través del correu electrònic reserves@aurigasc.com
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