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Serveis culturals i didàctics

BARCINO
PROGRAMACIÓ DEL DIA
Arribada a l’hora concretada a la Plaça de la Catedral i esmorzar.
Durada de la visita 2h30mins. aproximadament.
Entrada al Museu d’Història de la Ciutat (OPCIONAL).
Es finalitza al Museu d’Història de la Ciutat entre les 12:45h i les 13:30h.
Aquesta programació pot ser modificada segons les seves necessitats.

OBJECTIUS
-

Conèixer els motius de l’assentament dels romans a Barcino
Reconèixer algunes característiques de la romanització.
Entendre la vida quotidiana dels habitants de Barcino.
Identificar els principals edificis que constitueix una ciutat romana. Saber la
funcionalitat d’aquests.
Comprendre l’art romà, i les seves característiques.

CONTINGUTS
Continguts de procediments
- Observació de tot tipus de restes materials i manifestacions artístiques d’altres
temps a fi d’esbrinar i reconèixer la informació històrica i estètica que
comporten.
- Aplicació correcta de la terminologia referida al període històric.
- Formulació d’hipòtesis.
Fets, conceptes i sistemes conceptuals
- La història de la Barcelona romana.
- La societat romana.
- La vida quotidiana.
- La religió en època dels romans.
- Obra arquitectònica.
- Elements d’una obra arquitectònica:
o De suport: pilars, columnes...
o Decoratius: mosaics, escultures...
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Serveis culturals i didàctics
Actituds, valors i normes
- Expressar les pròpies idees.
- Respectar l’opinió dels altres.
- Participació activa.
- Cura i respecte pel patrimoni històrico-artístic.

ITINERARI
-

-

-

Iniciarem el recorregut a la plaça de la Catedral, on podrem observar part de les
muralles romanes i de l’aqüeducte. Farem una breu introducció sobre la
fundació de Barcino i la seva estructura urbana i social.
Caminarem fins a la necròpolis per visitar el Centre d’interpretació de la Via
Sepulcral Romana per a entendre els rituals funeraris.
Passant per l’antic cardo maximus i decomanus maximus, sabrem quines
dimensions tenia la ciutat de Barcino. Seguidament es visitarà el temple
d’August on explicarem la religió romana i els elements constructius que
utilitzaven els romans.
Ubicarem l’antic fòrum dins la ciutat actual i entendrem la seva funció.
A continuació visitarem el Museu d’Història de la Ciutat* on veurem, entre
d’altres coses, la zona dels tallers de la Colònia romana: la tintoreria, bugaderia,
el garum, el saló i el celler.
Totes les explicacions són adaptades al nivell dels alumnes.

OBSERVACIONS
* Visita al Museu d’Història de la Ciutat. Si es vol visitar el subsòl en el Museu
d’Història de la Ciutat (molt aconsellable) depenem de l’hora de visita que ens donarà
el mateix, normalment a partir de les 12h. És per això que la sortida es pot allargar i
acabar passades les 13h, pel que us aconsellem que si voleu realitzar la visita
complerta, programeu l’activitat com sortida de tot el dia o bé que ho tingueu en
compte a l’hora de l’organització amb els horaris escolars.

