Nou curs de formació per a professorat a
partir del projecte Tarracròpolis
El Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona ha obert la inscripció a un nou
curs de formació per a professorat relacionat amb el projecte Tarracròpolis.
El nou curs porta per nom “TARRACRÒPOLIS: Un viatge de 2.000 anys d’història a
l’acròpolis de Tarragona”. S’adreça als i les docents, tant d’Educació Secundària com
d’Educació Primària, dels centres educatius del Camp de Tarragona.
Es tracta d’una formació gratuïta que s’ha elaborat de manera conjunta entre el
Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona i l’Institut Català d’Arqueologia
Clàssica. Aquesta col·laboració en l’elaboració de propostes docents ja s’havia dut a terme
en força ocasions els darrers deu anys, però s’havia vist interrompuda per la pandèmia.
L’objectiu principal del nou curs Tarracròpolis és donar a conèixer la transformació
històrica i urbanística de l’acròpolis de Tarragona de forma entenedora als i les
docents, per tal que puguin aplicar aquest coneixement a les seves aules.

El curs de formació, amb una durada de 30 hores, compagina sessions presencials
teòriques i pràctiques, i també altres de telemàtiques, amb què els i les docents
s’introduiran en l’evolució històrica i urbanística de la Part Alta de Tarragona i
adquiriran recursos i eines didàctiques orientades al professorat.

Les sessions teòriques guiaran amb suport audiovisual el relat d’aquesta evolució i
permetran oferir les claus interpretatives per a comprendre el fenomen. Les sessions
pràctiques permetran visitar diferents espais i edificis emblemàtics de l’acròpolis com les
restes del recinte de culte imperial, la Catedral medieval, el Centre Tarraconense «El
Seminari» i el Palau Arquebisbal, entre d’altres, per poder procedir a una lectura analítica
que posi en relació aquests espais i edificis amb l’urbanisme de l’acròpolis.
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⇒ Consulta en detall els objectius, continguts i altra informació del curs en aquesta fitxa
externa en pdf.

La proposta és fruit de la
col·laboració del Camp
d’Aprenentatge amb l’ICAC i el
MBT, a partir de la seva recerca
sobre l’evolució de l’acròpolis
de Tarragona.

L’espai permanent d’interpretació «Tarracròpolis» es troba ubicat a les dependències del
Museu Bíblic Tarraconense i es va inaugurar el passat desembre de 2020. El centre ens
permet de fer un recorregut de vint-i-tres segles d’història i conèixer l’evolució històrica de
la Part Alta de Tarragona i, en concret, de la Casa dels Concilis, on es documenten
estructures des d’època romana fins al refugi antiaeri de la Guerra Civil Espanyola.

Imatge de les galeries del subsol. Foto: Arquebisbat de Tarragona, Santi Grimau.

En aquesta ocasió, les persones inscrites al curs tindran el privilegi d’aprendre de la mà de
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dos grans experts i divulgadors del patrimoni tarragoní: Andreu Muñoz Melgar i Josep
Maria Macias Solé que, al mateix temps, han liderat el projecte de recerca i divulgació
TarrACrO-Polis: un viaje científico de 2.000 años de Historia (FCT-18-13482), impulsat per
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Museu Bíblic Tarraconense.

Reserveu la vostra plaça abans del 21 de setembre inscrivint-vos a l’enllaç
següent: https://bit.ly/3BeYraj (amb el codi de l’activitat: 7000130507).

Mostra del llibre “Tarracròpolis”. Foto: Arquebisbat de Tarragona (Santi Grimau).
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Contacte i informació al web del Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona, un Servei
Educatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que ofereix la
possibilitat als centres educatius de fer estades i sortides d’un dia, a la nostra ciutat i
comarca.

Tarracròpolis és el resultat d’un projecte que sempre ha tingut vocació de divulgació i
socialització del coneixement i, ja en el seu disseny, tenia prevista la creació de material
divulgatiu i pedagògic a partir del coneixement generat amb la recerca. El projecte ha estat
liderat per l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Museu Bíblic Tarraconense, sota la
codirecció de Josep Maria Macias Solé (ICAC) i Andreu Muñoz Melgar (MBT/ICAC).
Aquí podeu veure’n alguns dels resultats a través d’un nova publicació divulgativa i el
documental Tarracròpolis, que podeu veure a continuació.

Punt i seguit al projecte museogràfic i de recerca al voltant de l’acròpolis de Tarragona,
amb la presentació del llibre “Tarracròpolis”
Tarracròpolis. Un viatge de 2.000 anys d’història, 2022
Tarracròpolis, l’audiovisual
Tarragona inaugura «Tarracròpolis», un nou espai per a la interpretació històrica de
l’acròpolis de la ciutat
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