Vine al Museu en família!
Pots fer una gran descoberta!

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona organitza
d’octubre de 2012 a abril de 2013 el programa Vine al Museu
en família! Pots fer una gran descoberta!, pensat per a
grups de famílies que vulguin passar una estona interessant
i divertida a l’entorn del nostre passat romà.
Informació i reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09
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Octubre 2012 - abril 2013

Vine al Museu en família!

Construeix l’urbs, viu la civitas!

Passa un matí de teatre!

Descobriu el teatre de Tàrraco, com era, quins espectacles s’hi duien a
terme i com es feien. Us podreu convertir en actors romans per representar
una comèdia de Plaute i crear la vostra pròpia màscara teatral.
Dies: 7, 14, 21 i 28 d’octubre de 2012.
Lloc: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (Plaça del Rei, 5).

A través de les peces conservades al Museu podreu conèixer com era la
ciutat de Tàrraco per després crear una ciutat romana ideal, a partir d’una
maqueta didàctica. Organitzareu els espais públics, els edificis d’espectacles
o les illes d’habitatges, per comprendre com era la vida dels seus habitants,
com s’alimentaven, com es divertien, amb què i com comerciaven...
Dies: 3, 10, 17, 24 i 31 de març de 2013.
Lloc: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (Plaça del Rei, 5).

Us portem a l’hortus!

Voleu conèixer com eren els jardins i els horts romans? Voleu saber quines
espècies s’hi plantaven i quin usos tenien? Us proposem que vingueu a
l’hortus experimental de la Vil·la romana dels Munts on podreu conèixer
de primera mà, com eren, quines espècies es cultivaven i quines tasques
s’hi feien.
Dies: 4, 11, 18 i 25 de novembre de 2012.
Lloc: Vil·la romana dels Munts (Passeig del Fortí, s/n. Altafulla).

Dels Munts a Tamarit: un recorregut per
l’entorn natural de l’època romana a l’actualitat.

Itinerari a peu des de la Vil·la romana dels Munts a la platja de Tamarit i a
la desembocadura del riu Gaià per descobrir l’entorn natural d’una àrea
estructurada a partir de l’existència del riu i d’una via de comunicació
important, la Via Augusta romana, que passaria per aquesta zona. L’itinerari
finalitza a l’Hort de la Sínia, Parc Agro-Ecològic del Gaià.
Dies: 7, 14, 21 i 28 d’abril de 2013.
Lloc d’inici: Vil·la romana dels Munts (Passeig del Fortí, s/n. Altafulla).
Lloc de finalització: Hort de la Sínia (Tamarit).
Aquesta activitat es realitza en col·laboració amb l’Associació Mediambiental de la Sínia.

Al taller de Terenci Càndid...

Us convidem a formar part del taller de l’hipotètic arquitecte de la Vil·la
romana de Centcelles. Podreu conèixer i experimentar com construïen
els murs i quins materials i eines utilitzaven, com eren les teulades i els
elements constructius, com es feien els arcs i les voltes i com es decoraven
els edificis amb pintures i mosaics. Us convertireu en arquitectes d’època
romana!
Dies: 3, 10, 17 i 24 de febrer de 2013
Lloc: Vil·la romana de Centcelles (Afores s/n, Constantí).

Preu tallers: 4€ per persona Preu itinerari: 5€ per persona

Horari: Diumenges a les 11 del matí

Durada tallers: 2 hores Itinerari: 3 hores

