ELS JOCS ROMANS

VISITA - TALLER SOBRE ELS JOCS ROMANS
PRIMÀRIA
1:30H DURADA
Coneixeu el tres en ratlla? I els daus? I les bales? Aquests jocs, com molts d’altres, no són
invencions noves, ja fa molts anys que els nens i les nenes hi juguen. Us proposem tirar enrere
en el temps i jugar com ho feien els romans. Segur que us emportareu moltes sorpreses,
doncs molts dels jocs als que avui en dia encara jugueu tenen els seus orígens en la Roma
clàssica.
Una manera didàctica, divertida i participativa d’introduir-los en l’antiguitat clàssica i els jocs
infantils romans a través de l’empatia tot establint paral·lelismes entre el passat i el present,
alhora que valorem el nostre patrimoni.

Que volem?
Apropar a l’alumnat al coneixement dels romans a través dels seus jocs i veure quines
similituds i diferències hi ha amb els jocs actuals. Construir el coneixement a partir de les seves
reflexions i de la pràctica, amb l’ajuda i les aportacions del grup. Desenvolupar la capacitat
imaginativa i artística. Valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de
coneixement.

Per què?


Conèixer els jocs romans



Identificar similituds i diferències amb els jocs actuals



Gaudir dels jocs d’ahir i avui

Que ens cal saber per poder fer l’activitat?


No cal tenir coneixements previs per poder realitzar aquesta activitat, només moltes
ganes de participar i passar-ho bé.

Què aprendrem?


Com eren i com jugaven els nens i les nenes romans



En que s’assemblen i es diferencien els jocs romans dels actuals



Valorar les restes arqueològiques com a font d’informació per conèixer el passat

Com ho farem?
Visitant les sales dedicades a les Colonitzacions al Mediterrani i a Roma podrem veure les
restes arqueològiques originals trobades de diferents jocs que s’empraven a la antiga Roma.
Reflexionarem sobre quins tipus de jocs eren i podrem comprovar com, molts d’ells, encara
segueixen vigents en l’actualitat.
Després, en un espai porticat a l’aire lliure i, amb l’ajut i explicacions de l’educador/a, podrem
gaudir de diversos jocs de petit i gran format.

No ens oblidem de l’avaluació, un cop acabem hem de saber....


Com eren els jocs romans



Similituds i diferències amb els jocs actuals



Entendre les restes arqueològiques com a fonts d’informació del passat



Responsabilitat i respecte vers els companys, l’educador/a i el material emprat en el
desenvolupament de l’activitat.

