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CURS DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

ELS PLAERS A L’ANTIGUITAT 

(20 al 24 de febrer de 2017) 

 

Ara ja fa deu 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, fet 

que ens permet rebre una informació actualitzada de part dels especialistes. 

Cada curs compta amb un total de 30 hores lectives i pràctiques. Està adreçat a tots 

els professors/es dels centres d’Educació primària i secundària interessats tant en temes 

arqueològics com didàctics, per bé que també és un curs obert als estudiants de Ciències 

de l’Educació, Arqueologia i al públic en general. 

Enguany el curs està dedicat als plaers i s’articula entorn un seguit de sessions docents, 

que reflectiran diferents aspectes sobre la vida quotidiana en relació a l’otium, els jocs, 

el menjar, el sexe i l’art. Es complementa amb unes sessions de treball, amb propostes i 

aplicacions didàctiques sobre els temes presentats. 
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Dilluns, 20 de febrer 

17,30 a 20,30h. El sexe i l’art 

Dr. Jesús Carruesco (ICAC). 

 

Dimarts, 21 de febrer 

17,30 a 20,30h. L’otium i el menjar  

Dr. Joan Gómez Pallarès (ICAC). 

 

Dimecres, 22 de febrer 

17,30 a 19h. Els jocs 

Dr. Jordi López (ICAC). 

19 a 20,30h.  Els jocs i joguines a l’antiguitat 

Prof. Jordi Tortosa Giménez (CdA) 

 

Dijous, 23 de febrer 

17,30 a 19h. Amor o sexe? 

Dra. Núria Montardit Bofarull (CdA). 

19 a 20,30h. El gust pel menjar. 

Prof. Marta Panadès Manresa (CdA). 

 

Divendres, 24 de febrer 

17,30 a 19h. L’otium: diversions a l’abast de tothom? 

Dra. Núria Montardit Bofarull (CdA) 

19 a 20,30h. L’emoció dels sentits: l’art 

Prof. Montse Veses i Ferrer (CdA) 
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La resta d’hores, fins a completar les 30h. assenyalades, correspondran a treballs 

relacionats amb el tema objecte d’aquest seminari per via telemàtica. Proposem les 

següents opcions: 

1. Elaboració d’una seqüència didàctica + Elaboració d’un resum 

Elaboració d’una seqüència didàctica, d’un mínim de sis pàgines, dirigida als nivells 

curriculars en què s’estigui treballant, referida a algun dels aspectes desenvolupats 

en el curs. En ella es desglossaran els següents apartats: 

a. Objectius. 

b. Continguts. 

c. Proposta de les activitats d’ensenyament-aprenentatge. 

d. Temporització. 

e. Activitats d’avaluació. 

f. Orientacions didàctiques. 

 Elaboració d’un resum comentat, d’un mínim de dues pàgines, d’una de les 

conferències o activitats que vosaltres trieu. 

2. Un resum comentat de totes les sessions, d’un mínim de deu pàgines. 

 

- Haureu d’utilitzar Arial 12, interlineat 1,5 línia i justificat. 

- El treball s’haurà de lliurar telemàticament al correu e3900018@xtec.cat amb 

l’assumpte “TREBALL CURS ICAC ELS PLAERS”, abans del 24 de març. 

- Els treballs seran revistats pel personal responsable del curs. 

- Incloure nom, cognom i DNI. 

 

Llocs de realització 

   Dies 20/02/17 i 

21/02/17 

ICAC, plaça d’en Rovellat, s/n, Tarragona 43003. 

Telf. 977249133 

Dies 22/02/17 i 

24/02/17 

Camp d’aprenentatge de la ciutat de Tarragona. Complex 

Educatiu de Tarragona, Autovia de Salou, s/n, 43006 

Tarragona. 

Telf. 977556341 

Correu electrònic: e3900018@xtec.cat 
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Inscripcions 

a.    Si sou professors/es: aquesta activitat està reconeguda pel Departament 

d’Ensenyament. La inscripció es farà  a  

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-permanent-

professorat/cercador-activitats/  
(introduïu el codi  7000480507 a Cercador d’activitats).  

Termini de la inscripció: Fins el divendres 15 de febrer de 2017. 

 

Posteriorment, obtindreu el certificat de 30h, del curs atorgat pel propi 

Departament d’Ensenyament. 

 

b. Per a altres persones interessades: 

Envieu la inscripció al CdA, amb la informació següent: Nom i cognoms, DNI, 

Adreça, Població, Titulació. 

El CdA lliurarà un faig constar amb el número d’hores d’assistència al curs, per a 

cada participant. 

Matrícula 

Gratuïta. 

Us hi esperem! 


