
EL MÓN ROMÀ
Crèdit de síntesi



ABANS DE L’ESTADA

INTRODUCCIÓ

‘El món romà’ té l’objectiu de donar a conèixer entre els més joves el que va ser l’Imperi que va controlar el Mediterràni a partir del segle I. Aquest crèdit de 
síntesi agrupa diverses activitats interdisciplinars que ens ajudaran a comprendre i introduir-nos una mica més dins la societat romana, el seu orígen, costums i 
pràctiques. 

DURANT L’ESTADA DESPRÉS DE L’ESTADA

ANEM A 
TAMARIT
Geografia

Activitat per conèixer 
l’entorn i la cas de 
colònies.

GLOSSARI
Llengua Catalana

Vocabulari que cal 
conèixer per poder 
realitzar posteriorment 
les altres activitats.

CROSSWORDS 
Anglès

Refresquem i aprenem 
el vocabulari que 
necessitarem treballant 
la llengua anglesa.

QUANT VALEN 
LES COLÒNIES?
Matemàtiques

Problema de 
matemàtiques a 
resoldre relacionat amb 
l’estada a la Finca.

VILA ROMANA 
DELS MUNTS 
Àrea Educació Física 
+ Ciències socials

Sortida cultural.

DRAWING 
Àrea de plàstica + 
Anglès

Practiquem les nostres 
habilitats artístiques 
traslladant la nostra 
experiència vivencial al 
paper.

MOTS 
ENCREUATS 
Matemàtiques i 
Llengua Catalana

Quins coneixements 
teniu dels nombres 
romans? Aquí ho podreu 
descobrir!

VESTITS 
ROMANS
Geografia

Penseu que vestien 
igual els romans? 
Coneixerem les modes 
romanes i els diferents 
vestits de l’època.

JOCS ROMANS 
Ciències socials

Activitat on ens 
traslladarem a l’època 
romana i jugarem 
com autèntics nens/es 
romans.

KAHOOT!
Tecnologia

Posarem en pràctica 
tots els coneixements 
apresos mitjançant la 
tecnologia.

CERÀMICA 
ROMANA 
Ciències socials

Com era la decoració 
a l’època romana, 
era important? Ho 
descobrirem.

NOMBRES 
ROMANS
Matemàtiques

Exercicis de 
matemàtiques amb 
nombres romans.

LA MUJER EN LA 
ANTIGUA ROMA 
Llengua Castellana

Treballem i aprenem 
sobre el paper de la 
dona a l’antiga Roma.

MITOLOGIA I 
DÉUS ROMANS
Història

Penseu que vestien igual 
els romans? Coneixerem 
les modes romanes i 
els diferents vestits de 
l’època.

TÀRRACO 
ROMANA 
Àrea Educació Física 
+ Coneixement del 
medi

Sortida cultural.

Tamarit
· ·
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