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CURS DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
LA TECONOLOGIA ROMANA APLICADA A LA VIDA QUOTIDIANA
Ara ja fa sis anys, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Camp
d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona van iniciar un projecte de
col·laboració que consisteix en l’organització, un cop l’any, d’un curs
d’especialització en diversos temes relacionats amb l’arqueologia clàssica
impartit per investigadors de l’ICAC i els professors del CdA de la ciutat de
Tarragona i que permet rebre informació actualitzada de la mà d’especialistes.
Cada curs té un total de 30 hores lectives i pràctiques. Està adreçat a tots els
professors/es i directors/es dels centres d’Educació Primària i Secundària
interessats en temes arqueològics i didàctics, per bé que també és un curs
obert als estudiants de Ciències de l’Educació i al públic en general.
Enguany el curs està dedicat a La tecnologia romana aplicada a la vida
quotidiana i s’articula entorn una sèrie de sessions docents que reflectiran els
aspectes fonamentals tècnics d’aquesta època, amb al·lusions directes a la
ciutat de Tàrraco, seguides d’unes sessions de treball d’aplicacions didàctiques
sobre els temes presentats.
Dilluns 25 de febrer
17,30 a 19 h Tecnologia i atuells ceràmics a l'època romana, a càrrec de
Ramon Járrega, investigador de l’ICAC.
19 a 20,30 h Les tècniques artístiques romanes a l’abast dels alumnes, a
càrrec del professor del CdA Sr Jordi Tortosa Giménez.
Dimarts 26 de febrer
17,30 a 19 h Les tradicions mèdiques al món clàssic, a càrrec de Joaquín
Ruiz de Arbulo, professor de la URV i investigador de l’ICAC.
19 a 20,30 h Parlem de ciència amb els nostres discents a càrrec de la Sra.
Maria Joana Virgili Gasol, directora del CdA
Dimecres 27 de febrer
17,30 a 19 h La moda dels pentinats a l'època romana, a càrrec d’Esther
Rodrigo, investigadora de l’ICAC.
19 a 20,30 h Presentació del material didàctic: moda i cosmètica romana a
càrrec de la doctora Núria Montardit Bofarull, professora del CdA.
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Dijous 28 de febrer
17,30 a 19 h Els jardins en el món clàssic càrrec de Jesús Carruesco,
professor de la URV i investigador de l’ICAC
19 a 20,30 h Estudi d’un hortus romà a càrrec de la a càrrec del senyor Jordi
Tortosa Giménez, professor del CdA.
Divendres 1 de març
17,30 a 19 h Els aparells romans d'agrimensura. Tecnologia per a mesurar
el món, a càrrec de Josep Maria Puche, cap de la Unitat de Documentació
Gràfica de l’ICAC.
19 a 20,30h Presentació d’experiències didàctiques entorn dels aparells i
màquines romanes a càrrec de la professora del CdA, senyora Marta Segura
Pont.
Dissabte 2 de març
9 a 13h Realització de tallers didàctics, a escollir, amb l’aplicació directa
del material didàctic emprat per els alumnes, segons nivells: L’hortus, La
medicina i la farmàcia romana, Higiene i cosmètica romana, Aparells i
màquines romanes. A càrrec del professorat del CdA N. Montardit, M.
Segura, J. Tortosa i M.J. Virgili
** La resta d’hores, fins a completar les 30 h assenyalades, correspondran a
treballs relacionats amb el tema objecte d’aquest seminari per via telemàtica.
Lloc de realització:
Dies 25 de febrer a 1 de març a:
ICAC, Plaça d’en Rovellat, s/n – 43003 Tarragona; Tel: 977249133 /Fax:
977224401
Dia 2 de març a:
En els espais del Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona. Autovia de
Salou, s/n (Complex Educatiu de Tarragona), 43006 Tarragona
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INSCRIPCIONS:
A) Si sou professors: Aquesta activitat està reconeguda dins dels Plans de
Formació de Zona. Inscripció: http://www.xtec.cat/formacio/index.htm
(introduïu el codi --------------- a "Cercador d'activitats") Termini de la
inscripció: de l'1 de febrer al 18 de febrer de 2012. Consulta de l'assignació de la
plaça: 22 de febrer de 2013. Posteriorment obtindreu el certificat de 30 hores del
curs atorgat pel propi Departament d’Ensenyament.
B) Altres persones interessades:
C)
Butlleta d’inscripció
Nom i cognoms
DNI
Adreça
Població
Codi postal
Adreça electrònica
Titulació
Desitjo ser admesa en el curs Títol:
Dates de realització: 25 de febrer al 2 de març de 2013
Matrícula: Gratuïta
Si no sou professors, cal fer arribar, per fax (977553535) o per e-mail
(e3900018@xtec.cat) la butlleta d’inscripció degudament emplenada i signada.
Tarragona, 9 de gener de 2013
Atès que les places són limitades, l’admissió serà per rigorós ordre
d’inscripció. US HI ESPEREM!

