
Dia Hora Activitats 

9/09/15 9.30 h Trobades de coordinació de les estades  
(E. Primària i E.Secundària) 

14/09/15 9.30 h La història de Santa Tecla 
Entre bèsties i gegants 
Fem un castell? 

15/09/15 9.30 h Vine al port i aprendràs la mar! 
La Subhasta 
 

11.00 h Guaita la sardina! 
Peix peixet saltironet! 
 

12.00 h La indústria petroquímica de Tarragona 
Un tresor sota les xemeneies 
Visita a la indústria 
 

16/09/15 9.30 h Tàrraco, la ciutat romana 
La ciutat romana de Tàrraco 
Tàrraco i els seus monuments 
 

11.00 h Maqueta de la Tàrraco Romana 
L’amfiteatre 
El Pretori  
El Circ 
Les muralles  
El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
 

12.00 h La torre dels Escipions 
L’Aqüeducte romà de Tàrraco 
El Pont del Diable 
El sarcòfag d’Hipòlit 
 

17/09/15 9.30 h Els petits nens i nenes de la Tàrraco romana 
 

11.00 h Taller d’arqueologia 
Dos pams sota terra 

12.00 h Recorregut per la platja 
Vine vols conèixer la plaça? 



Itineraris urbans 
 

18/09/15 9.30 h Joc de la Tarragona medieval 
La Catedral 
Descobreix els secrets de la Catedral 
Com es feia un retaule? 
Museu Diocesà 
 

11.00 h Vidres i vitrallers 
El zoo Petri 
Viatge en el temps 
 

12.00 h Dracs, músics i històries de la Catedral 

21/09/15 9.30 h Preparació a la Tarragona romana. 

El legionari 
La vil·la romana dels Munts 
La Tàrraco tardo-romana 
Centcelles 

11.00 h Del Tulcis a Tàrraco 
El camí de Tàrraco a Tarragona 

12.00 h Joc de la Tarragona romana 
La necròpolis 
Seguim la pista de l’escriptura 
 

22/09/15 9.30 h Luci i els seus amics de Tàrraco 
Tàrraco arriba a l’escola o a l’institut 
Vestim l’escola de romans 
 

11.00 h Els jocs romans a l’escola 
El pedagogus 
Cerca els rastres dels romans 
 

12.00 h Elaboració de joguines 
La joieria romana 
De l’ou a la poma 

28/09/15 9.30 h Roma a l’escola 
Roma a la moda 
Roma en miniatura 
Higiene i cosmètica romanes 
 

11.00 h La medicina a l’època romana 



La farmàcia en època romana 
 

12.00 h L’alimentació romana arriba a l’escola 
Juguem com jugaven els nens i les nenes de 
Tàrraco (bagul) 
Models i rituals d’enterrament 
Elements i tècniques de construcció 
 

29/09/15 9.30 h Centres que no han pogut assistir a les 
trobades de coordinació 11.00 h 

12.00 h 
 


