
FITXA DE DADES DE L’ACTIVITAT FORMATIVA

1. Dades de les entitats que organitzen la formació

Organització Camp d’Aprenentatge de la Ciutat de Tarragona.

e-mail e3900018@xtec.cat

Telèfon Tel. 634 777 056

Direcció postal Autovia de Salou, s/n
43006 Tarragona
(Campus Educatiu de Tarragona)

Organització ICAC - Institut Català d'Arqueologia Clàssica

e-mail activitats@icac.cat

Telèfon 977 24 91 33

Direcció postal Plaça Rovellat, s/n
43003  Tarragona

2. Dades de formació

Títol TARRACRÒPOLIS: Un viatge de 2.000 anys d’història a
l’acròpolis de Tarragona.

Tipus Curs.

Modalitat Presencial.

Duració 30 hores  (18 h presencials i 12 h de treball particular).

Nombre de sessions 6

Data inici 28/09/2022.

Data fi 25/11/2022.

Termini d’inscripció Del 1 de setembre al 21 de setembre de 2022.

Destinataris de la
formació

Adreçat a docents d’Educació Primària, d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerats.
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Inscripció ● Personal Xtec:
○ Enllaç a la inscripció: https://bit.ly/3BeYraj
○ Codi de l’activitat: 7000130507

● Personal docent que no forma part del
Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya que no té accés a l’Xtec: Enviar un
correu electrònic al e3900018@xtec.cat amb les
dades personals (Nom, cognoms, adreça, DNI, centre
educatiu o entitat de la que forma part).

* Activitat sense cost per part del Departament d’Educació.

3. Temporització

Dia Horari Activitats Descripció Lloc
28/09/2022 17:30 - 18:30 h Sessió

teòrica Introducció al curs.
Marta Panadès Manresa (CdA).
Andreu Muñoz Melgar (Museus
diocesans/ICAC).
Josep Maria Macias Solé
(ICAC).

Museu Bíblic
Tarraconense.
Enllaç a la
ubicació.

18:45 - 20:30 h Sessió
pràctica Visita a l’espai d’interpretació

Tarracròpolis.
Andreu Muñoz Melgar (Museus
diocesans/ICAC).

Museu Bíblic
Tarraconense.
Enllaç a la
ubicació.

29/09/2022 17:30 - 18:30 h Sessió
teòrica El patrimoni històric i arqueològic

de l’Acròpolis de la Tarragona
d’època antiga.
Josep Maria Macias Solé
(ICAC).

Museu Bíblic
Tarraconense.
Enllaç a la
ubicació.

18:45 - 20:30 h Sessió
pràctica Visita guiada al sector

nord-occidental del recinte de
culte imperial de Tàrraco (sector
del claustre de la Catedral de
Tarragona).
Josep Maria Macias Solé
(ICAC).

Catedral de
Tarragona.

04/10/2022 17:30 - 18:30 h Sessió
teòrica El patrimoni històric i arqueològic

de l’Acròpolis de la Tarragona
d’època medieval.
Andreu Muñoz Melgar (Museus

Museu Bíblic
Tarraconense.
Enllaç a la
ubicació.
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diocesans/ICAC).
Josep Maria Macias Solé
(ICAC).

18:45 - 20:30 h Sessió
pràctica Visita a la Catedral de Tarragona

i entorn.
Andreu Muñoz Melgar (Museus
diocesans/ICAC).

Catedral de
Tarragona.

06/10/2022 17:30 - 18:30 h Sessió
teòrica El patrimoni històric i arqueològic

de l’Acròpolis de la Tarragona
d’època moderna i
contemporània.
Andreu Muñoz Melgar (Museus
diocesans/ICAC).

Centre
Tarraconense
«El Seminari».
Enllaç a la
ubicació.

18:45 - 20:30 h Sessió
pràctica Visita als edificis del Centre

Tarraconense «El Seminari» i el
Palau Arquebisbal.
Andreu Muñoz Melgar (Museus
diocesans/ICAC).

Centre
Tarraconense
«El Seminari» i
el Palau
Arquebisbal.

25/10/2022 17:30 - 18:15 h Sessió
teòrica Activitats didàctiques per

descobrir el Patrimoni de
Tarragona.
Docents del CdA de la ciutat de
Tarragona.

Museu Bíblic
Tarraconense.
Enllaç a la
ubicació.

18:30 - 20:30 h Sessió
pràctica Experiència amb els Itineraris

didàctics per la Part Alta de
Tarragona.
Docents del CdA de la ciutat de
Tarragona.

Part Alta de
Tarragona.
Punt 1:Escales
de la Catedral.
Punt 2:Davant
la Façana de
l’Ajuntament de
de Tarragona.

27/10/2022 17:30 - 20:00 h Sessió
teòrica i
pràctica

Sketchfab: La realitat
tridimensional al servei de la
pedagogia. L’exemple de
Tarracròpolis.
Josep Maria Macias Solé
(ICAC).

Museu Bíblic
Tarraconense.
Enllaç a la
ubicació.

20:00- 20:30 h Cloenda Cloenda del curs.
Josep Maria Macias Solé
(ICAC).
Marta Panadès Manresa (CdA).
Andreu Muñoz Melgar (Museus
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diocesans/ICAC).

4. Descripció

Formació adreçada al professorat de centres d’Educació Secundària i d’Educació Primària,
principalment aquells/es interessats/des en la història i el patrimoni.

El curs està liderat pel Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona i l’Institut Català
d’Arqueologia Clàssica amb el suport dels Museus diocesans de Tarragona.

L’objectiu principal és conèixer la transformació històrica i urbanística de l’acròpolis de
Tarragona, exemple paradigmàtic d’un nucli urbà mediterrani amb una evolució de 2.000
anys d’història. El centre d’interpretació «Tarracròpolis», ubicat a les dependències del
Museu Bíblic Tarraconense, ens permet fer un recorregut de vint-i-tres segles d’història i
conèixer l’evolució històrica de la Part Alta de Tarragona i en concret, de la Casa dels
Concilis, on es documenten estructures des d’època romana fins al refugi antiaeri de la
Guerra Civil Espanyola. Forma part del projecte de recerca TarrAcro-Polis: un viatge científic
de 2.000 anys d’història, impulsat per l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Museu
Bíblic Tarraconense.

El curs compagina sessions teòriques i pràctiques que permeten introduir al docent en
l’evolució històrica i urbanística de la Part Alta dotant de recursos i eines didàctiques al
professorat. Les sessions teòriques guiaran amb suport audiovisual el relat d’aquesta
evolució i permetran oferir les claus interpretatives per comprendre el fenomen. Les
sessions pràctiques permetran visitar diferents espais i edificis emblemàtics de l’acròpolis
com les restes del recinte de culte imperial, la Catedral medieval, el Centre Tarraconense
«El Seminari» i el Palau Arquebisbal, entre d’altres, per poder procedir a una lectura
analítica que posi en relació aquests espais i edificis amb l’urbanisme de l’acròpolis.

5. Objectius

1. Conèixer els paràmetres generals de la transformació històrica i urbanística de
l’acròpolis de Tarragona. L’obtenció d’una visió diacrònica permet contextualitzar en el
present els elements històrics que han sobreviscut i que formen part de la fesomia
actual de la ciutat.

2. Introduir l’evolució històrica i urbanística de la Part Alta dotant de recursos i eines
didàctiques al professorat.

3. Visitar diferents espais i edificis emblemàtics de l’acròpolis com les restes del recinte
de culte imperial, la Catedral medieval, el Centre Tarraconense «El Seminari» i el
Palau Arquebisbal, entre d’altres, per poder adquirir coneixements per a una lectura
analítica que posi en relació aquests espais i edificis amb l’urbanisme de l’acròpolis.

4. Conèixer el projecte museogràfic de TarrAcro-Polis: un viatge científic de 2.000 anys
d’història, impulsat per l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Museu Bíblic
Tarraconense per tal que el docent pugui adquirir una autonomía
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didáctico-pedagògica sobre l’espai de manera que li permeti adequar els continguts
d’aquest als interessos i necessitats del grup.

6. Continguts

1. La història com a motor de transformació urbana a les ciutats mediterrànies:
l’exemple de Tarragona. Història, Urbanisme i Patrimoni Arquitectònic a la Part Alta
de Tarragona (Continguts teòrics).

1.1. L’acròpolis de Tàrraco a l'època antiga. Del recinte de culte imperial al complex
episcopal.

1.2. L’acròpolis de Tàrraco a l’època medieval. L’episcopi medieval, la catedral i el
barri eclesiàstic.

1.3. L’acròpolis de Tàrraco a l’època moderna. Les transformacions d’època
renaixentista i barroca.

1.4. L’acròpolis de Tàrraco a l’època moderna. Dels edificis historicistes a la seu
del Col·legi d’Arquitectes, obra de Rafael Moneo.

2. El Centre d’interpretació «Tarracròpolis» i les seves eines pedagògiques de
transferència (Continguts pràctics).

3. Els edificis més emblemàtics de l’acròpolis de Tarragona. Anàlisi diacrònica de la
seva evolució i resultat històric actual (Contingut pràctic / Treball de camp). Els
exemples de la Catedral de Tarragona, la Casa dels Canonges, el Palau Arquebisbal,
el Centre Tarraconense «El Seminari», la Casa dels Concilis, l’edifici del Col·legi
Oficial del Col·legi d’Arquitectes (COAC).

7. Avaluació

Tipus Continuada, tenint en compte la participació activa i la posada en pràctica.

Elements
reguladors

Per tal d’obtenir el certificat caldrà:

1. Assistència al 80% de les sessions. La resta d’hores no presencials,
fins a completar les 30h. assenyalades, correspondran a treballs
relacionats amb el tema objecte d’aquest curs per via telemàtica.

2. Disseny i entrega d’una seqüència didàctica que es centri en el
projecte de Tarracròpolis, tractat durant el curs, dirigida als nivells
curriculars en què s’estigui treballant. En aquesta hi han de constar
els següents apartats:

a. Objectius.
b. Continguts.
c. Proposta de les activitats d’ensenyament-aprenentatge.
d. Temporització.
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e. Activitats d’avaluació.
f. Orientacions didàctiques.
g. Atenció a la diversitat i inclusió.

3. Emplenar el formulari d’avaluació de la formació rebuda durant el
curs.

8. Formadors i formadores

- Institut Català d’Arqueologia Clàssica: Josep Maria Macias Solé.
- Museus Diocesans de l’Arquebisbat de Tarragona: Andreu Muñoz Melgar.
- Camp d'Aprenentatge de la ciutat de Tarragona: Marta Panadès Manresa, Montserrat

Cebrián Sabat, Marc Gili Gasol i Laia Torrealba i Gas.
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