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L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Camp d’Aprenentatge de la ciutat de 
Tarragona, ofereixen per segona vegada el curs de 30 hores L’estudi detallat 
dels principals monuments de Tàrraco i la seva aplicació didàctica, 
impartit per investigadors de l’ICAC i els professors del CdA de la ciutat de 
Tarragona 
El curs gira entorn d’un contingut temàtic específic i s’articula a partir d’una 
presentació introductòria, a càrrec de la senyora Isabel Rodà, directora de 
l’ICAC, seguida d’unes sessions de treball que presenten informacions sobre 
els principals monuments de Tàrraco i les intervencions arqueològiques que 
han patit al llarg del temps a més de l’aplicació didàctica d’aquests 
coneixements. 
El curs s’adreça 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 estan oberts als estudiants de Ciències de l’Educació i al públic en 
general. 
 
Dilluns 9 de febrer 
*18 a 19,30 h La ciutat de Tàrraco. Lectura general a càrrec del Dr. Josep 
Maria Macias, investigador de l’ICAC. 
*19,40 a 20,30h Aplicació didàctica: Les ciutats en el món romà a càrrec del 
professorat del CdA 
 
Dimarts 10 de febrer 
18 a 19,30 h Pedreres, aqüeductes i serveis públics a càrrec de la Dra. Anna 
Gutiérrez, investigadora de l’ICAC. 
19,40 a 20,30h Experiències didàctiques d’educació primària i secundària 
entorn de L’aqüeducte i les muralles a càrrec del professorat del CdA.  
 
Dimecres 11 de febrer 
18 a 19,30 h Els espais i edificis públics a càrrec del Dr. Josep M Macias, 
investigador de l’ICAC. 
19,40 a 20,30h Presentació del material didàctic d’aquests espais a càrrec 
del professorat del CdA. 
 
Dijous 12 de febrer 
18 a 19,30 h El territori i les vil·les de Tàrraco a càrrec de la Dra. Marta 
Prevosti, investigadora de l’ICAC. 
19,40 a 20,30h Treball didàctic per a primària i secundària d’aquests 
espais a càrrec del professorat del CdA. 
 
Divendres 13 de febrer 
18 a 19,30h El món de la mort a Tàrraco  a càrrec de la Sra. Judith Ciurana, 
investigadora en formació de l’ICAC. 
19,40 a 20,30h Mostra del material didàctic de suport per al 
desenvolupament d’aquesta temàtica a càrrec del professorat del CdA. 
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Dissabte 14 de febrer 
9 a 13h  Presentació general del material didàctic del CdA  a càrrec de A. 
Jiménez, N. Montardit, M. Segura, J. Tortosa i MJ 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 9-13 a: 
ICAC, Plaça d’en Rovellat, s/n – 43003 Tarragona; Tel: 977249133/Fax: 
977224401 

Dia 14 a: 
Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona, Autovia de Salou, s/n 
(Complex Educatiu) – 43006 Tarragona. Telèfon: 977556341 / Fax 977553535 
 
INSCRIPCIONS: 
 

A) Si sou professors: Aquesta activitat està reconeguda dins dels Plans de 
Formació de Zona. El període d’inscripció a l’activitat és des del 26 de gener al 
6 de febrer i el codi asignat és 7091551709. La consulta d’asignacions és el dia 7 
de febrer. Heu de fer la inscripció a través de la pàgina de la xtec/ Formació 
permanent/ Cercador d’activitats. Posteriorment obtindreu el certificat de 30 
hores del curs atorgat pel propi Departament d’Educació. 

B) Altres persones interessades: 
Butlleta d’inscripció 
Nom i cognoms 
DNI 
Adreça 
Població   Codi postal 
Adreça electrònica 
Titulació 
Desitjo ser admesa en el curs Títol: L’estudi detallat dels pricipals monuments de 
Tàrraco i la seva aplicació didàctica 
 
Dates de realització: 9 a 14 de febrer de 2009 
 
Matrícula: Gratuïta 
 
Si no sou professors, cal fer arribar, per fax (977224401 o 977553535), per e-
mail (info@icac.net o e3900018@xtec.cat) la butlleta d’inscripció degudament 
emplenada i signada. 
 
Tarragona, ........ de ......................... de 2009 
 
Atès que les places són limitades, l’admissió serà per rigorós ordre 
d’inscripció. US HI ESPEREM!!!! 
 


