WELCOME TO TARRAGONA
BIENVENUS À TARRAGONE
BENVENUTI A TARRAGONA
WILLKOMMEN IN TARRAGONA

“Per a què serveix saber història?

Per a ser lliures.
Els ciutadans sense memòria
històrica son més manipulables”
JOHN ELLIOTT, HISTORIADOR HISPANISTA
La Contra de la Vanguàrdia 16/02/2010

SIGUEU UNS AMFITRIONS DE PRIMERA!
El nostre programa “Benvinguts a Tarragona” està concebut
com una rebuda acollidora per als vostres convidats d’intercanvi,
molt pròxima i amena, que els connectarà amb la vida diària d’una
ciutat mediterrània amb un passat històric i una cultura mil·lenaris.
En un recorregut del que conservaran un record molt grat, gaudirem
de la ciutat i de la seva convivència amb el seu passat imperial així com
de la qualitat de l’estil de vida mediterrani.
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LES NOSTRES ACTIVITATS

renovada:

Us convidem a un viatge a l’antiga civilització romana
La cèlebre visita a la Tarragona Romana, com ja sabeu
molt demandada, ha estat també renovada. Hem dissenyat nous materials gràfics de suport per al guia, que
facilitaran la comprensió dels continguts de la visita tant
als alumnes de primària com als de secundària. A més,
continuarem utilitzant el pòster de la Tarraco del segle IIdC i el petit dossier “Benvinguts a Tarraco”, que s’han consolidat com elements molt eficients en la “visualització”
de la ciutat romana i la comprensió dels continguts de la visita.
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L’Ager: vil·les, pedreres i aqüeductes

El camp és l’altra meitat de la ciutat romana. Sense
el camp no hi ha ciutat. Un recorregut per la vil·la dels
Munts, la pedrera romana del Mèdol i l’aqüeducte de les
Ferreres ens aportarà una visió molt més completa de la
realitat de l’època.
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1348: “lo mal any primer”

La visita a la Tarragona Medieval, que ja es venia
realitzant els cursos passats, ha experimentat un gir de
180º mitjançant la incorporació d’un nou fil conductor,
(l’entrada de la primera pesta a la ciutat) i nombrosos materials didàctics que, sens dubte, ajudaran als
alumnes a introduir-se en el període medieval de la
ciutat amb una nova perspectiva, molt més dinàmica i
engrescadora.

Antoní de Martí i Franqués: un científic amb 261 anys
d’experiència

Amb el suport
de la Urv

Antoni de Martí i Franquès, un destacat científic tarragoní, nascut en Altafulla el 1750, ens guiarà en una
visita única en la qual ens explicarà els procediments
químics emprats a l’època (que el van portar a formular
la composició de l’aire) i en la que viurem, a travès de
la seva pròpia experiència, el setge i posterior pressa de
Tarragona durant la Guerra del Francès (1804-1814).

Els “cavallers” de Tarragona: nobles i palaus
Durant l’època moderna l’enriquiment a través del camp
i la professió és una dinàmica generalitzada i es fa palesa amb la construcció de grans i luxosos palaus urbans.
Tarragona reflecteix la riquesa i la importància de les
seves elits, entre altres, al carrer d’En Granada on s’ubica
la Casa Canals i al carrer dels Cavallers on visitarem la
Casa Castellarnau.

EL NOSTRE MATERIAL DIDÀCTIC

Estiu, la ciutat és visitada per nombrosos grups de
turistes a la cerca d’un merescut descans, durant
el qual gaudiran de les nostres platges i terrasses
d’estiu, i podran descobrir la gastronomia i la història mil·lenària de Tarragona. Mentrestant l’equip
d’Itinere treballa intensament en la renovació i millora dels serveis culturals que ofereix.

Aquestes millores han estat concebudes en
un sentit educatiu i de difusió cultural i estan
adreçades majoritàriament a l’ampli ventall de
centres educatius que visiteu la nostra ciutat
durant el curs escolar.
Així, de cara al nou curs 2011-2012, us oferim
novetats tant pel que fa als continguts i itineraris de les visites com pel que fa als materials
complementaris emprats, d’una banda pel guia
i d’altra per professors i alumnes. De ben segur
els resultats de la renovació es deixaran veure
aviat en l’aprenentatge dels vostres alumnes.

Tarraco. Any 222 d.C.
L’audiovisual s’ha consolidat com una eina indispensable per l’aprenentatge en qualsevol matèria. Per
això hem realitzat un curt d’animació amb el què
experimentarem el dia a dia de Caius Valerius, un ric
terratinent tarragoní, que visqué a la ciutat a principis del segle III dC.

Veni, vidi i aprova: una eina per a la selectivitat i els
treballs de recerca
El blog d’Itinere “Veni, vidi i aprova”, creat aquest estiu, s’ha concebut com una eina per al recolzament
en l’estudi de l’antiga Roma a travès del cas particular
de Tarraco.
Els continguts, que abracen tots els aspectes de la
societat romana, presenten un estil fresc, directe i actual amb el que pretenem captar l’interès dels alumnes i fer que l’estudi de l’Antiguitat sigui una tasca
senzilla i atractiva.

Dossier per alumnes de primària

Material gràfic de suport al guia durant la visita

vineatarraco.blogspot.com/
venatarraco.blogspot.com/

visita’ls!

