
ACTIVITATS DIDÀCTIQUES 2021-2022



Tàrraco, quina història!
Itinerari didàctic per a infantil i cicle inicial de primària

Com és un dia a l’antiga ciutat de Tàrraco?

La Clàudia i l'Adrià són dos germans que viuen a la ciutat de Tàrraco. Cada dia van a l'escola però avui el seu pare els porta a
descobrir les curses al circ i les lluites a l'amfiteatre.

A partir d'un conte mòbil pel circ i l'amfiteatre de Tàrraco, aproximarem la història als infants d'una manera lúdica. Juntament
amb el conte, l'itinerari es complementa amb les il·lustracions dels protagonistes i dels escenaris i reproduccions dels objectes
que apareixen en la història.

1.30h
RECORREGUT DE L’ITINERARI DIDÀCTIC
Maqueta (interior) o dibuix (exterior), muralla, circ i amfiteatre.  
El circ es pot visitar l’interior o l’exterior.

NIVELL

EI - CI
AIRE LLIURE



Viure a Tàrraco
Itinerari didàctic per a cicle mitjà i superior de primària i ESO

Com era l’antiga ciutat de Tàrraco? Quins monuments es conserven? Qui hi vivia?

L’itinerari permet descobrir i conèixer la història de Tàrraco a través d'un recorregut pels principals escenaris del passat romà
conservats a la ciutat, fent un èmfasi especial en els aspectes socials tot reflexionant sobre qui hi vivia i com.
Durant el recorregut s’introdueixen una sèrie de personatges que haurien pogut viure a Tàrraco i que es relacionen
directament amb els monuments. Els participants han d'esbrinar les seves dades principals: a què es dedicaven, quina era la
seva condició social, on vivien, quins espectacles anaven a veure o com es vestien.

Aquesta dinàmica permet que l'alumnat tingui una visió més comprensiva i contextualitzada dels diferents espais i prengui
major consciència del significat d'aquests monuments històrics.

2.30h
NIVELL

CM - CS 
ESO

RECORREGUT DE L’ITINERARI DIDÀCTIC
Maqueta (segons disponibilitat), muralla, fòrum provincial, circ i amfiteatre.  

AIRE LLIURE



Tarragona romana
Visita dinamitzada per a ESO i BAT

Com era la ciutat que va veure l'emperador Adrià durant la seva estada a Tàrraco ?

La visita comença per la maqueta de Tàrraco del segle II dC per entendre com era la ciutat antiga. El recorregut continua pels
principals monuments d’època romana que es conserven a la ciutat de Tarragona i que han estat declarats Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO des de l’any 2000: la muralla, el fòrum provincial, el circ i l'amfiteatre.

Durant el recorregut es faran servir els sistemes de realitat augmentada per tal de submergir-nos en el passat i entendre
fàcilment què ha canviat, què ha sobreviscut i què ha desaparegut.

Si disposeu de temps, us recomanem fer una visita a l’exposició de síntesi del Museu Arqueològic de Tarragona que es pot
veure al Tinglado 4.

2.30h
RECORREGUT DE L’ITINERARI DIDÀCTIC
Maqueta (interior) o dibuix (exterior), muralla, circ i amfiteatre.  
El circ es pot visitar l’interior o l’exterior.

NIVELL

3 -4 ESO
BAT AIRE LLIURE



Què hi havia fora de les muralles de Tàrraco?

Visita didàctica per diferents indrets del territori que envoltava la ciutat romana de Tàrraco i que han estat declarats Patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO des de l’any 2000: la Torre dels Escipions, la Vil·la romana dels Munts, la pedrera del Mèdol i
l’aqüeducte de les Ferreres

Coneixerem el món funerari associat a les vies de comunicació, les característiques d'una residència de luxe on es creu que s’hi
va allotjar l'emperador Adrià, la forma com els romans van extreure la pedra que va servir per construir els grans monuments
de Tàrraco o com van portar l'aigua des del riu Tulcis fins a la ciutat.

També hi ha la possibilitat de visitar el conjunt monumental de Centcelles on es pot observar la cúpula decorada amb un
magnífic mosaic de temàtica cristiana.

El territori de Tàrraco
Visita guiada

2.30h
RECORREGUT DE L’ITINERARI  DIDÀCTIC
Torre dels Escipions, vil·la romana dels Munts, 
pedrera del Mèdol, aqüeducte de les Ferreres

NIVELL

CM -CS 
ESO -BAT AIRE LLIURE



Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Visita guiada

Coneixeu la història de la temible Medusa, qui era la deessa Nèmesi o per què van trobar una nina
d'ivori en una tomba?

La visita guiada a l’exposició TARRACO/MNAT que es pot veure al Tinglado 4, seu provisional del Museu Nacional Arqueològic
de Tarragona, ens permet descobrir la història de la ciutat romana de Tàrraco i la seva vida quotidiana. Mosaics, escultures,
inscripcions, àmfores, objectes de la vida quotidiana, joguines i un llarg etcètera, ens aproximen de primera mà com devia ser la
vida a la capital de la Hispania Citerior.

1 h
NIVELL

CM -CS 
ESO -BAT



Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Activitats didàctiques

VIATJA A TÀRRACO
Us imagineu passejar pels carrers de l’antiga Tàrraco?

L’activitat proposa a l’alumnat fer un viatge al passat per descobrir com era la
ciutat de Tàrraco. Un recorregut a través de les peces que es conserven a
l’exposició TARRACO/MNAT, ens permet descobrir els edificis públics de
Tàrraco, les seves cases, les diversions, la vida quotidiana o la indumentària de la
seva gent.

L’activitat s’organitza a partir d’una visita dinamitzada en la què l’alumnat,
dividit en petits grups, haurà de fer les seves hipòtesis a través de les pistes i les
peces del Museu.

1.30h

NIVELL

EI
CI-CM

DIVERTIM-NOS AMB ELS ROMANS
Com jugaven els nens i nenes romans?

La història de dos germans, ens servirà per endinsar-nos en l’època romana a
partir dels jocs dels infants i dels espectacles que gaudien els adults en el seu
temps lliure.
La narració de la història es complementa amb la visita a algunes de les peces de
l’exposició Tàrraco/MNAT i l’experimentació amb reproduccions de jocs d’època
romana.

1.30h

NIVELL

CM-CS
ESO



Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Activitats didàctiques

RE-VIURE: Excava, investiga, re-viu!
Necròpolis paleocristiana

Joc d'investigació per conèixer el funcionament d’una excavació
arqueològica i la recerca que es duu a terme des de diferents punts de
vista científics (arqueologia, epigrafia, iconografia, antropologia física) per
interpretar posteriorment les restes recuperades. Aquesta excavació, en el
context del jaciment de la Necròpolis Paleocristiana, ens permetrà conèixer
com era la vida a Tàrraco a partir de les troballes de estructures urbanes
d’aquest barri del suburbi de la ciutat, així com des de la perspectiva de les
creences i tradicions a l'entorn de la mort, que ens aporten les sepultures
excavades a la necròpolis.

1.30 h

Nivell

CS-ESO
BAT

ROMANS AL SEGLE XXI?
Activitat on-line

Una parella de romans es passegen pel segle XXI provocant diverses
distorsions temporals. Aquesta activitat permetrà endinsar-nos a l’època
romana a partir de qüestionar-nos certs paral·lelismes amb l’actualitat i
prendre consciència de l’herència rebuda. Els alumnes hauran de fer
hipòtesis i treure conclusions a partir de l’observació de les peces
conservades al Museu que ens permetran conèixer certs aspectes de la
vida social i de la ciutat de Tàrraco alhora que retornem els personatges a
la seva època.

1 h

Nivell

CS
ESO



Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Activitats didàctiques

CAIUS I FAUSTINA US CONVIDEN A LA VIL·LA
Vil·la romana dels Munts - Altafulla

Caius i Faustina, dos romans del segle II dC, ens conviden a la
seva vil·la. Amb ells farem un recorregut per les principals
estances mentre ens expliquen com era la vida quotidiana de les
elits de Tàrraco, com s’administrava la finca i quins luxes tenien.

1.30h
NIVELL

CM-CS
ESO-BAT

AIRE LLIURE

TALLER DE MOSAICS
Conjunt Monumental de Centcelles

Taller de mosaics per conèixer la tècnica i el procés de
construcció d’un mosaic romà. A partir del mosaic de la cúpula
de Centcelles, coneixerem les tècniques i els principals
exemplars conservats de la ciutat de Tàrraco. També
aprofundirem en la tècnica a partir de la reconstrucció d’un
mosaic i acabarem realitzant el nostre, seguint un procés similar
al que es realitzava en època romana, tot potenciant la
creativitat i destresa manual.

1.30h
NIVELL

PRIM
ESO-BAT

AIRE LLIURE



Vil·la romana dels Munts
Visita guiada

Per què hi ha tanta riquesa a la vil·la dels Munts?

La vil·la romana dels Munts, a Altafulla (a 12 km de Tarragona), és un dels conjunts més importants de la Hispania romana dins
la seva categoria. Durant la visita, observarem les característiques d’una residència luxosa on hauria pogut fer estada
l’emperador Adrià, visitarem les termes monumentals i descobrirem perquè s’hi va construir un mitreu, un temple dedicat a
Mitra.

La vil·la està considerada patrimoni mundial des de l’any 2000.

1 h
NIVELL

CM-CS 
ESO-BAT AIRE LLIURE



Conjunt monumental de Centcelles
Visita guiada

Quina va ser la funció de Centcelles : una vil·la, el mausoleu de Constant, un principia?

El conjunt monumental del Centcelles té encara molts enigmes per resoldre per tal de poder donar una interpretació definitiva.
Què era? Quina funció tenia? El mosaic de la cúpula, el més antic del món romà de temàtica cristiana, posa encara més
incertesa a la qüestió.

El conjunt està considerat patrimoni mundial de la humanitat des de l’any 2000

1 h
NIVELL

CM-CS 
ESO-BAT

PER A DOCENTS



Misteris a la Catedral
Visita dinamitzada per a infantil i primària

"Una nit qualsevol, quan el sol ja s'havia amagat i la lluna començava a sortir per sobre les teulades
de Tarragona, les escultures de la façana de la catedral es van posar a parlar..."

A través d’un conte identificarem els diferents elements que apareixen a la façana de la catedral, identificar-ne les característiques i
conèixer algunes de les seves llegendes.

Després un joc de recerca ens farà descobrir algunes representacions d’animals que decoren la catedral i ens servirà per fixar-nos en
les diferències entre el romànic i el gòtic, descobrir la funció del claustre i dels seus capitells, escoltar la història de Santa Tecla a
partir del retaule, i conèixer alguns dels oficis i tècniques que intervenien en la construcció d'una catedral.

1 h
NIVELL

EI
CI - CM



Romànic i gòtic a la Catedral de Tarragona
Visita dinamitzada per cicle superior de primària, ESO i BAT

La catedral de Tarragona és romànica o gòtica?

Us proposem un viatge a l'Edat Mitjana per veure com va començar la recuperació de la ciutat a través d'edificis majestuosos com la
catedral després d’uns quants segles d'abandó.

L’itinerari per la catedral de Tarragona ens permet conèixer les seves característiques, la història i el patrimoni artístic de l'edifici que
inclou l'arquitectura, l'escultura i la pintura de l'Edat Mitjana.

Visitarem el Museu Diocesà i les diferents parts de la catedral com l'església, el claustre i l’antiga sala capitular. En el seu interior
encara es conserven importants mostres de l'art medieval com el retaule gòtic de Santa Tecla o els capitells del claustre d’estil romànic.

1.30h
NIVELL

CS 
ESO-BAT



Port de Tarragona
Visita guiada

Quines activitats es duen a terme al Port de Tarragona?

A través de les peces del Museu del Port de Tarragona, farem un recorregut per conèixer quins van ser els orígens del port i la
seva evolució fins als nostres dies, les característiques del port actual i els sistemes de pesca.

El viatge amb vaixell permet descobrir quins són els usos i l’activitat comercial i econòmica del port de Tarragona, les seves
característiques, el tipus de mercaderies amb les que es comercia, les característiques dels vaixells i els diferents serveis que
s’ofereixen.

2 h
NIVELL

CM-CS 
ESO-BAT



Import - Export
Visita guiada al Port de Tarragona

Com funciona un dels ports comercials més importants de l’Estat?

Aquesta activitat permet als estudiants conèixer i aprofundir en la vessant comercial del Port de Tarragona. Al Museu
coneixerem les seves característiques físiques, els tipus de mercaderies, les seves procedències i destinacions el funcionament i
la logística. Posteriorment, el viatge amb golondrina ens permetrà l'observació del seu funcionament diari.

2 h
NIVELL

BAT



Mas Miró
Activitats educatives EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Visita dinamitzada a Mas Miró
A partir de la construcció d’un conte o d’un relat participatiu en funció del nivell educatiu, visitem Mas
Miró per conèixer aspectes de la personalitat de Joan Miró, com va influenciar Mont-roig en la seva
obra, quins interessos tenia i com treballava.

TALLER CREATIU: Escoltant el crit de la terra
“Des d’un gran arbre a un petit cargolet, vaig voler posar-hi tot el que jo m’estimava al camp“.
El taller es basa en la representació d’un paisatge a través del fang (educació infantil) o del dibuix
(educació primària). Observarem atentament l’entorn del Mas tal com feia Joan Miró al llarg de tota la
seva obra i especialment en el quadre de La Masia: “fulla per fulla, rameta per rameta”.

TALLER CREATIU: La creació d’un univers
A partir de l’anàlisi de diferents obres de Joan Miró, observarem l’evolució del seu llenguatge artístic.
Amb activitats plàstiques adaptades als diferents nivells educatius explorarem les possibilitats
expressives dels diferents llenguatges a l’hora de representar els objectes quotidians com feia Miró.

1 h

1.30 h

TAMBÉ
A L’AULA

AIRE LLIURE

1.30 h



Mas Miró
Activitats educatives EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

Visita dinamitzada a Mas Miró
La visita s’articula a partir del treball d’investigació de les fonts primàries prèviament seleccionades que
realitzen els alumnes. Agrupats al voltant de diferents temàtiques, exploren diversos aspectes de la
vida i obra de Joan Miró i de la història del segle XX. Finalment, amb l’ajuda d’una educadora, els
alumnes exposen les conclusions extretes a la resta de companys.

TALLER CREATIU: La força de la terra
“Des d’un gran arbre a un petit cargolet, vaig voler posar-hi tot el que jo m’estimava al camp“. El taller
es basa en observar el paisatge de La Masia, una de les obres més importants de Miró, conèixer la seva
etapa detallista i fer la nostra representació del paisatge amb l’ús de les noves tecnologies.

TALLER CREATIU: De la realitat al símbol
L’anàlisi de diferents obres de Joan Miró i els paral·lelismes amb altres artistes i períodes artístics ens
permet conèixer les seves influències i l’evolució del seu llenguatge. A partir de diferents propostes de
dibuix, explorarem les possibilitats expressives dels diferents períodes artístics (el cubisme, el
surrealisme, l’art romànic...) a l’hora de representar els objectes quotidians.

1.30h

1.30h

TAMBÉ
A L’AULA

AIRE LLIURE

1.30h

TAMBÉ PER



Reus modernista i Gaudí Centre
Visita dinamitzada

Com va ser el modernisme a la ciutat de Reus?

Reus, la ciutat natal de l’arquitecte Gaudí, és un dels representants més importants de l’arquitectura modernista. Actualment
es pot observar façanes del centre històric com la Casa Navàs, Rull i Gasull projectades per l’arquitecte Lluís Domènech i
Muntaner i que conserven l’atmosfera del segle XIX.

La visita al Gaudí Centre ens permet aprofundir en el treball de l’arquitecte i conèixer les característiques de l’arquitectura
modernista.

La ruta es pot complementar amb una visita a la prioral de Sant Pere o al campanar de Reus

2 h
NIVELL

CS 
ESO-BAT

PER A FAMÍLIES



Ruta del Cister
Visita guiada

Monestir de Poblet

La visita del Monestir de Poblet ens permet conèixer la importància que va tenir l’arribada, al segle
XII, d’una comunitat de monjos que seguien la Regla de Sant Benet “ora et labora” i el paper en la
repoblació d’aquesta part de la Catalunya nova. La relació que hi va haver entre el monestir i la
corona d’Aragó, ens permet entendre l’existència dels panteons reials.

El monestir, pertanyent a l’ordre del Cister, ens ofereix un conjunt monumental declarat Patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO.

Monestir de Santes Creus

D’entre els tres monestirs cistercencs de la Ruta del Cister, el de Santes Creus és el que reprodueix
més fidelment el pla que Sant Benet va definir a l’hora construir un edifici que havia d’acollir un
ordre monàstic centrat en l’austeritat, les tasques agrícoles i l’estudi. Fundat al segle XII i protegit
pels reis i la noblesa, va esdevenir un centre d’estudis espirituals que es va utilitzar per consolidar la
conquesta als musulmans.

1 h
NIVELL

CM-CS 
ESO-BAT

1 h
NIVELL

CM-CS 
ESO-BAT



Ecos del passat
Gimcana

Heu passejat mai pel casc antic d'una ciutat? Us heu fixat que sovint conviuen pedres amb segles
d'història amb els llocs més moderns?

La Part Alta de la ciutat és plena de testimonis del passat que ens permeten recórrer més de 2000 anys d'història. En aquesta
gimcana ens centrarem en alguns dels aspectes més importants de l'època romana i medieval: orígens mitològics, fundació de la
ciutat, capital de província, castells, esglésies, carrers i call jueu.

Durant l’activitat, els participants es dividiran en petits grups que hauran de respondre diferents enigmes utilitzant les noves
tecnologies.

1h
NIVELL

CS 
ESO

PER A FAMÍLIES

AIRE LLIURE



Activitats per nivells



Si teniu alumnes amb necessitats educatives especials, informeu-nos-en per avançat. Treballarem per preparar l’activitat escollida a les 
necessitats específiques del vostre grup o us proposarem l’activitat més adequada. 

INFORMACIÓ I RESERVES

Reserves al telèfon 977 22 54 94 o bé a través del correu electrònic reserves@aurigasc.com
Per a més informació de cadascuna de les activitats poseu-vos en contacte amb nosaltres o bé consulteu la web www.aurigasc.com

Activitats per nivells



Auriga, serveis culturals centra la seva activitat en la difusió de la cultura i el patrimoni i el desenvolupament de projectes 
educatius aconseguint un equilibri entre el rigor conceptual i una presentació comprensiva, lúdica i adaptada a les 

necessitats dels diferents públics.


