
Octubre 2007. 

Benvolguts companys: 

Vull comunicar a tots els professors de c làssiques que tot el conjunt de 

maquetes sobre el món grecoromà que formaven una exposic ió permanent al 

Centre de Recursos Pedagògics de Sant Boi de Llobregat ja tenen finalment 

una nova ubicac ió,  gràc ies a la qual els alumnes i professors que ho desitgin 

podran tornar a visitar tot aquest material didàctic . 

Aquest conjunt ha estat acollit  pel Camp d’Aprenentatge de la c iutat de 

Tarragona,  al qual estem profundament agraïts,  perquè sabem que en faran un 

bon ús,  ja que és una prestigiosa institució que rep un gran nombre de 

visitants del món educatiu. 

Les aproximadament quaranta maquetes que ara es poden veure a 

Tarragona constituïen una exposic ió que va ser visitada per uns quinze 

centres cada curs,  durant sis anys.  A més, tot aquest treball va ser objecte de 

diverses conferències sobre urbanisme romà a les Universitats de Barcelona, 

Tarragona,  Lleida i Girona adreçades als alumnes de llatí que s’examinaven de 

les PAU.

Durant el curs 2006-07 els alumnes han reproduït una maqueta de la 

c iutat de Barc ino (2x2m) que es quedarà a l’IES Rafael Casanova com a mostra 

d’una experiència inic iada fa anys.  Aquesta maqueta reprodueix el perímetre 

emmurallat amb les 76 torres,  l’espai del fòrum, el temple,  els diferents tipus 

d’habitatge i la ubicac ió de les restes arqueològiques.  El Seminari de 

Clàssiques de l’Institut obre les portes per aquells professors i alumnes que 

estiguin interessats a veure aquesta maqueta de Barc ino les fotografies de la 

qual són al final d’aquest document.   Els nostres alumnes de Batxillerat 

expliquen,  fent servir la maqueta,  l’origen i les característiques de les c iutats 

romanes,  el fòrum, el temple,  l’habitatge,  les termes… 

Us agraeixo l’ interès que heu mostrat per aquest tema. 

Conxita Collellmir 

IES Rafael Casanova. 

Sant Boi de Llobregat. 

Per a qualsevol informació podeu contactar amb: 

≈  Conxita Collellmir 

IES Rafael Casanova. 

Tf 936546520. 

≈  Camp d’Aprenentatge de la c iutat de Tarragona. 

Autovia de Salou s/n Tarragona 43006. 

Tf 977556341 

cda-tarragona@serveis.xtec .es 

http://www.xtec.es/cda-tarragona



1. Maqueta de Barc ino 

2.  Maqueta de Barc ino:  detall de cases i carrers.



3.  Maqueta de Barc ino.  Barc ino vista des del mar.



4.  Maqueta de Barc ino.  Barc ino vista des de l’ interior.



5.  Maqueta de Barc ino.  Detall de la ubicac ió dels banys públics.


