
COMENIUS REGIO

Associació Comenius Regio “Biodiversitat:  
Jardins romans i Jardins del Loire” Tarragona-Orléans.
Un projecte de col·laboració per a l’educació.

Des del febrer de 2010, les ciutats de Tarragona i Orléans –agerma-
nades des de l’any 1978–  han desenvolupat, dins d’una associació 
Comenius Regio, amb l’auspici del Consell d’Europa, el projecte 
“biodiversitat: Jardins romans i jardins del Loire” en el qual, sota la 
coordinació de l’Ajuntament d’Orléans i l’Ajuntament de Tarragona, hi 
han participat diverses institucions: per Orléans, l’escola d’Educació 
Primària Guillaume Apollinaire,  l’ASELQO (Animation Sociale, Edu-
cative et de Loisirs des Quartiers d’Orléans) i el Muséum d’Orleans. 
Per Tarragona, l’Institut Municipal d’Educació, l’Escola de Pràctiques, 
l’Institut de Ciències de l’Educació de l’URV, el Museu d’Història de 
Tarragona i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

L’objectiu fonamental del projecte ha estat la sensibilització i l’educació 
dels infants (i de la població en general) en la biodiversitat local. Dins 
d’aquest marc ampli, el subjecte comú ha estat el dels jardins –cen-
trat, en el cas de Tarragona, en els jardins romans i, en el d’Orléans, 
en l’estudi dels jardins del Loire–, amb les plantes medicinals com a 
fil conductor.

A Tarragona el projecte, sota la coordinació de l’Ajuntament 
de Tarragona (IMET-Museu d'Història), s’ha concretat en tot un 
conjunt d’activitats: 
- Elaboració de la Unitat didàctica, que contempla el desenvolupa-

ment de competències pròpies de l’àrea de Coneixement del medi 
natural, social i cultural expressat en el currículum d’Educació Pri-
mària estretament vinculades al bloc de competències específiques 
centrades en conviure i habitar el món (Escola de Pràctiques i Institut 
de Ciències de l’Educació de l’URV)

- Desenvolupament i experimentació de la Unitat amb tots els grups 
dels diferents nivells educatius de l’Escola de Pràctiques, des d’Edu-
cació Infantil (P-3) a 6è d’Educació Primària 
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- Disseny i construcció d’un jardí romà a l’Escola de Pràctiques (Ajun-
tament de Tarragona)

- Elaboració del projecte i dels continguts de l’exposició “Paradisus. 
Jardins romans i Jardins del Loire”, que es presentarà d’octubre de 
2011 a març de 2012 a Orléans i, de finals de març a finals d’agost de 
2012 a Tarragona (Museum d’Orléans i Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona)

- Realització del taller “Us portem a l’hortus!” el qual, amb caràcter 
permanent i adreçat al conjunt de la societat, s’oferirà a la Vil·la 
romana dels Munts (Altafulla) (Escola de Pràctiques, ICE, IMET i 
MNAT)

- Construcció d’un hortus experimental a la Vil·la romana dels Munts 
(MNAT amb la col·laboració de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA-Centre Mas de bover, Constantí).

Us portem a l’hortus! es presenta, doncs, com a novetat dins del 
programa d’activitats i serveis d’enguany, fruit d’un projecte de col-
laboració que es posarà en marxa coincidint amb la presentació a 
Tarragona de l’exposició “Paradisus.”. Una activitat que constitueix una 
primera concreció de les propostes contemplades en el Pla director 
de la Vil·la romana dels Munts sobre el coneixement i la reconstrucció 
de l’entorn natural de la mateixa. 

Aquest projecte s’ha portat a terme amb la col·laboració de: 

InstItut MunIcIpal d’EducacIóDG Educación y Cultura
APEE

Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos



ELS TALLERS

Us portem a l’hortus! (*)
Conèixer la importància dels jardins i les plantes i el seu ús en el món romà.

Tot utilitzant una metodologia basada en l’experimentació, a partir de 
l’hortus experimental construït a la Vil·la romana dels Munts, de la relació 
amb els elements patrimonials procedents de Tàrraco –que  ens acosten 
al coneixement de l’entorn natural i paisatgístic d’època romana– i dels 
textos clàssics –que ens faciliten una visió d’aquesta realitat de primera 
mà– es proposa un apropament als jardins romans per a conèixer les seves 
característiques, les espècies que s’hi conreaven, així com els seus usos. 
Una proposta d’apropament al coneixement històric des de la unió del 
patrimoni cultural amb el patrimoni natural.

Públic:  Educació Primària, educació en el lleure, famílies i altres grups.
Grups: màxim 30 persones
Durada: 2 h
Preu: 80  €  (grups inferiors a 20)
 4 €  per persona (grups superiors a 20)
Material: facilitat pel Museu
Objectius:
- Conèixer l’ús i el significat de les plantes en el món romà.
- Aprendre a utilitzar i interpretar diferents fonts històriques per con-

trastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir factors 
explicatius de les accions humanes.

- Apropar-se a la formalització dels jardins i a la seva funció dins la 
casa romana, exemplificat en la vil·la dels Munts (Altafulla).

- Conèixer i valorar el passat i el patrimoni.
- Reflexionar sobre la importància de l’entorn natural i la seva salvaguarda.
Contingut:
- Coneixement de las característiques principals de la vida al camp, 

a través d’una selecció de textos clàssics que en fan referència, així 
com de les plantes i arbres coneguts pels romans, a través de la 
iconografia procedent de Tàrraco.

- Identificació de les plantes i els arbres en el jardí experimental –realitzat 
a la Vil·la dels Munts– a través dels sentits: olorar, veure, tocar, tastar. 

- Coneixement i experimentació de les feines de jardineria i horticultura. 
- Apropament a la utilització de les plantes amb la realització d’un 

ungüent o perfum.

(*) Aquesta activitat ha estat fruit d’un projecte de col·laboració Comenius 
Regio entre les ciutats d’Orléans i Tarragona, en el que han participat 
l’Ajuntament de Tarragona (Institut Municipal d’Educació i Museu d’Història), 
l’Escola de Pràctiques de Tarragona, l’Institut de Ciències de l’Educació 
de l’URV, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA - Centre 
Mas de bover. Constantí) i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Important! L’activitat es realitza a l’exterior i, per tant, està exposada a les 
inclemències del temps. En cas que no es pogués desenvolupar en la data 
concertada, es podrà canviar el dia de la reserva. 


