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1. Punt de partida; Néixer i morir al
Camp de les Lloses de Tona
Quan ens vam plantejar aquest treball, ens va venir al cap una època concreta de la història, l’època
romana ja que vam trobar que era un tema conegut en la nostra societat i, per tant, era molt possible
que els i les alumnes tinguessin algun coneixement previ de l’època.
Un cop triat el tema vam ser conscients que no podíem tractar tota la societat romana ja que era
inviable tocar tots els temes (deus, societat, cultura, costums, etc.). És un tema molt extens i dens. Per
aquesta raó vam decidir centrar-nos en les necròpolis romanes del Camp de les Lloses de Tona. Per una
banda, per destacar i apropar l’alumnat a una de les comarques, Osona, on la influència romana va ser
ben visible i aquest conjunt arqueològic a Tona representa un poblat ibèric molt important a la comarca
i que permetrà viatjar en el temps i descobrir com era néixer i morir en aquest poble. En segon lloc,
perquè sabem que s’hi han trobat evidències d’enterraments i per tant, es podrà treballar la temàtica
des d’aquest punt de partida .
Com a societat, molts cops es parla de la mort com a tema tabú i per això en desconeixem els rituals i
tradicions de diferents cultures i èpoques. Vam trobar que podia ser una manera de descobrir l’antic
imperi romà mitjançant el tema del naixement i la mort i possiblement es podrien trobar moltes
diferències i semblances amb cultures de l’aula.
Sobre el format del treball hem triat fer un “quadern didàctic online”. D’aquesta manera, proposem un
treball presentat en una carpeta (en aquest cas hem escollit la plataforma Drive) amb una subdivisió de
quatre carpetes al seu interior. La idea és poder tenir-les a mà per omplir el recurs que necessiti cada
professor o professora en diferents moments. Per exemple, en una sessió, nosaltres com a professores
tenim una activitat però en algun moment ens falta la informació teòrica per reforçar i fer suport al que
estem treballant a l’aula amb els infants, doncs aquesta carpeta, de manera molt senzilla per agilitzar la
recopilació, ens permetria arribar ràpidament al contingut teòric que necessitem en aquella situació.
Un cop vam començar a recopilar informació sobre el treball, ens vam topar amb el Camp de les Lloses,
ben bé no era de l’època romana com ens havíem plantejat en un inici però ens va agradar la transició
que va anar patint aquest poblat ibèric cap a la cultura romana. A més a més, vam veure que
representaven molt bé el tema que volíem tractar amb els infants, el dels rituals d’enterrament. És per
aquestes raons que finalment ens vam centrar en el Camp de les Lloses.
D’aquesta manera, les carpetes que presenta el nostre quadern didàctic són les següents:
1. La guia didàctica, on podem trobar la presentació del treball, la metodologia de les activitats, els
objectius generals, les competències bàsiques, els objectius de desenvolupament sostenible,
etc. tots aquells documents referents al currículum i la manera de treballar i avaluar la unitat
didàctica.
2. La unitat didàctica, on hi podem trobar tot el context històric i la documentació teòrica del tema
que tractem.
3. La unitat didàctica. Podem trobar la seqüència d’activitats que seguirem. En un document
trobarem tot el conjunt, és a dir, tota la unitat didàctica (amb els recursos, les activitats i les
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explicacions) i, en altres documents, hi trobarem els documents necessaris per cada activitat
però per separat. De manera que ho tinguem més a mà.
4. El quadern de bitàcola, una carpeta amb l’objectiu de recopilar el “feedback” de les activitats
realitzades a classe: dificultats, idees, com s’ha desenvolupat... Una de les nostres idees és que
aquesta carpeta fos oberta, és a dir, que qualsevol persona que utilitzi el quadern didàctic fos
lliure d’escriure les seves opinions, experiències i possibles noves activitats per ampliar
coneixements tots i totes juntes. En el nostre cas, com que les activitats no les hem pogut
realitzar a l’aula amb infants, hi hem adjuntat les conclusions del nostre treball.
En aquest treball hem adjuntat una carpeta més. La carpeta de referències bibliogràfiques per si algú
volgués ampliar coneixements sobre els temes tractats.
Finalment, dir que aquesta seqüència d’activitats i tota la informació seleccionada l’hem enfocat per a
dur-la a terme a cicle superior de primària. Per exemple a 5è. Creiem que si s’adequa el vocabulari del
conte i seleccionem algunes de les informacions que hi trobem, podríem arribar a treballar-ho (de
manera més reduïda) a 4rt de primària.
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2. Objectius generals, competències
bàsiques i àrees de coneixement
específic treballades
Objectius generals
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conèixer les característiques pròpies del Camp de les Lloses i el seu entorn
Apropar l’arqueologia a l’alumnat i saber interpretar les restes antigues
Entendre com era néixer a un poblat íber
Donar a conèixer la mort i els diferents ritus funeraris en l’època romana
Adquirir actituds de respecte i de conservació de l'entorn natural, històric i humà
Treballar de forma amena i lúdica sobre fets històrics ocorreguts a casa nostra

Competències bàsiques de l’àmbit de coneixement del medi
Dimensió món actual




Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per
comprendre la societat en què vivim.
Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situars’hi i desplaçar-s’hi.
Valorar els problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per
plantejar propostes de futur.
Dimensió ciutadania




Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la convivència i per
afavorir un entorn més just i solidari.
Valorar el sistema democràtic partint del coneixement dels sistemes polítics per esdevenir
futurs ciutadans crítics.

Àrees de coneixement específic treballades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Observació de l’entorn per poder situar-se
Les diferents etapes de la història a partir dels elements arquitectònics existents
Aspectes de la vida social i quotidiana dels nostres avantpassats
L’arqueologia com a font d’informació
Sensibilitat per l’entorn i el paisatge que ens envolta
Respecte per les restes del passat
Actitud positiva per entendre com vivia l’home en èpoques passades
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3. Objectius de Desenvolupament
Sostenible
La present Guia Didàctica es relaciona directament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS), també coneguts com a Objectius Mundials, que són una crida universal a l’adopció de mesures
per a posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones gaudeixin de pau i
prosperitat. El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) estableix 17 Objectius,
que es basen en els assoliments dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) que van
abastar des de l’any 2000 al 2015, encara que inclouen noves esferes com el canvi climàtic, la
desigualtat econòmica, la innovació, el consum sostenible i la pau i la justícia, entre altres prioritats, a
aconseguir en els pròxims 9 anys (any 2030).
Considerem que els ODS proposats en la present Guia Didàctica són temes rellevants per a treballar-los
a l’aula, perquè permeten generar qüestionaments sobre la realitat mundial en la qual vivim i poden
despertar en l’alumnat propostes individuals i col·lectives que d’alguna manera ajuden a transformar la
realitat social en la qual vivim.
En aquesta Guia Didàctica es treballaran 6 ODS aportant-ne informació a través de la seva connexió
amb la història de l’entorn i els ancestres:


ODS3: Salut i Benestar: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones
en totes les edats.



ODS4: Educació de Qualitat: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure
oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a totes les persones.



ODS5: Igualtat de Gènere: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar a totes les dones i
les nenes.



ODS10: Reducció de les Desigualtats. Reduir la desigualtat en i entre els països.



ODS11: Ciutats i Comunitats Sostenibles. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans
siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.



ODS16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides. Promoure societats justes, pacífiques i inclusives.
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4. Metodologia
El quadern didàctic que es presenta a continuació és adequat treballar-lo amb alumnat de cicle superior
de primària. Tot i així, si es modifiquen i s'actualitzen algunes de les activitats, així com continguts
teòrics, també és indicat per alumnat de l’últim cicle de cicle mitjà.
La metodologia de treball es realitza a través de l’adquisició de conceptes teòrics de forma lúdica,
captant l’atenció de l’alumnat a través d’activitats d’anàlisi i investigació, de rol-playings, recreacions,
llegendes i visites in situ que els puguin transportar a l’època ibèrica.


Es potenciarà la imaginació per tal de facilitar la interiorització dels
aprenentatges.



Totes les activitats estan enllaçades entre si mitjançant un fil conductor que
els endinsarà a la realitat de l’època que tractem. Ens ajudarem amb el
recurs d’un conte.



El fet de presenciar la realitat arqueològica del jaciment del Camp de les
Lloses en primera persona també permetrà tenir una visió imprescindible
per entendre la importància del lloc on estan ubicats amb tots els elements
que el conformen.



Les activitats que realitzarem es basen en:
 Conèixer objectes típics i representatius de l’època i els
poblats ibèrics
 Endinsar-se en tradicions i maneres de fer en el dia a dia
(com ara costums per cuidar a nadons, rituals funeraris,
etc.).
 Aprendre la distribució de les cases i els poblats ibèrics
 Visitar el jaciment del Camp de les Lloses.
 Realitzar un joc de pistes (o roleplay) per tal d’endinsar-se
en el poblat iber.
 Conèixer els rituals més habituals dels enterraments ibers.
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5. Obrint els ulls al Camp de les Lloses
Aquell matí, l’Aèlia es va despertar, com de costum, a trenc d’alba, quan el gall començava
a cantar. També, com de costum, li va costar aixecar-se del llit però tan bon punt un raig de
llum va aparèixer tímidament pel forat del sostre i li va creuar per la cara, va fer un bot i es
va vestir ràpidament. Tenia molta feina aquell matí.
L’Aèlia i la seva família, vivien en el poblet del Camp de les Lloses, el que ara coneixem com
Tona. Concretament, en una de les cases que s’agrupaven allà. Com la majoria de cases, no
era massa gran però era suficient per a ella i per la seva família. Una casa rectangular,
envoltada d’altres molt similars però molt ben situada. Pel forat circular del centre de la
sala principal els entraven els raigs de llum que il·luminaven l’estància des de bon matí fins
ben entrada la tarda, que es quan encenien la llar de foc situada just a sota del forat del
sostre.
Doncs bé, aquell matí l’Aèlia es va vestir i va agafar un dels trossos de formatge que encara
hi havia al rebost. Tenia molta gana! I havia de menjar per poder agafar forces per a tot el
dia. Va rebuscar per veure si trobava un tros de pa que havia sobrat del sopar d’ahir... i
bingo! El va trobar amagat darrere del blat que el pare havia comprat feia poc. Amb la gana
que tenia en dos minuts ja s’ho havia acabat tot. Va donar un petó a la mare, que estava
asseguda al banc de pedra que hi havia enganxat a la paret, i va marxar.
El pare i en Licinius, el seu germà, ja feia estona que havien marxat a treballar. Es dedicaven
a la metal·lúrgia i tenien un petit comerç. Aquell matí, l’Aèlia havia d’anar a ajudar-los.
Normalment ho feia la mare i ella es quedava pel poble però aquests dies la mare havia de
fer repòs. Estava embarassada, a punt de tenir al nadó, i això preocupava a la família de
l’Aèlia i a ella mateixa. Els parts eren complicats en aquella època i qualsevol esforç o
complicació suposava un risc molt alt per a la mare i per a la criatura. Per aquesta raó,
aquests dies l’Aèlia feia la feina de la mare.
La botigueta del pare estava situada ben bé al centre del poblat, a la gran via. Era el camí
principal del poble, una de les parts més noves del Camp de les Lloses en comparació amb
la casa de l’Aèlia. A ella li encantava passejar per aquella via. Era de les poques que estaven
pavimentades i li agradava notar les pedres sota els seus peus. Deia que el camí li feia un
massatge a cada pas. En Licinius deia que estava boja, coses de germans…
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5.1 Els primers moments de vida
5.1.1 L’embaràs
La naturalesa de les dones condiciona que siguem les facilitadores de la perpetuació de la nostra
espècie. El procés de l'embaràs, part i criança és propi de la fisiologia humana i la manera en què es
realitza el relleu generacional. Si bé, tot i que són processos naturals la complexitat dels mateixos ha
condicionat la creació de xarxes, preferentment de dones, que serveixen de suport en les seves diferents
fases. (Past Women, Historia Material de las Mujeres [PastWomen])
La gestació suposa un canvi significatiu en la vida de la dona, amb necessitats alimentàries i higièniques
que afavoreixin l'adequat desenvolupament fetal.
Des del neolític, l'essència d'Artemis, principi de la fecunditat, la deessa mare donadora de vida, podia
haver perdurat també entre els indígenes amb anterioritat a l'arribada dels grecs. En la cultura romana
se sap que imploraven a la deessa Juno perquè el recent nascut naixés de cap o de peus (si era de cul) i
no enfrontar-se a la temuda cesària ja que en la majoria dels casos acabava amb la vida de la mare.
Tampoc era el mateix néixer lliure, esclau o ciutadà romà, i si finalment els déus havien estat de la seva
part, els quedava esperar que el pare reconegués al nadó com a fill legítim.
En aquesta mateixa línia, l’edat mínima perquè una dona pogués casar-se era de 12 anys, tot i que entre
les classes altes es concebien molt abans enllaços matrimonials.
Segons Subirà i Molist (2008) s’ha de pensar doncs en la possibilitat que degut a la dificultats dels
embarassos i dels parts pròpies d'aquestes poblacions on la duresa de la vida, lligada a aspectes
sanitaris, a una alimentació deficient, anaven acompanyades d’una elevada mortalitat tant infantil com
de dones joves.
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5.1.2 El part, una activitat d'alt risc
El part es converteix en un moment social, atès que en la majoria de les cultures conegudes, es realitza
en companyia preferentment d'altres dones, no descartant el suport d'alguns homes (generalment la
parella), documentat en àmbits geogràfics on la població és molt dispersa.
A les societats ibèriques la ritualitat i la relació amb la divinitat constituïen la forma d’entendre i
relacionar-se amb el món. Per això en molts santuaris s’han documentat ritualitats específiques en
relació a la propicio d’un bon part, així com figues enrotllades amb una espècia de túnica que s'han
interpretat com rituals de protecció i tutela de la infància en els inicis incerts de la vida.
Es desconeix amb precisió com i on tenien lloc els parts, però l'ambient adequat és semblat a les
necessitats que coneixem en l’actualitat; llum tènue, un acompanyament respectuós i una intervenció
experta en els casos que així ho requereixin. Tot i així, els estudis no poden detallar els costums de cada
població en relació amb les postures més adequades durant la dilatació i l'expulsiu, però sí que
constaten els ambients poc o gens medicalitzats. (Past Women, Historia Material de las Mujeres
[PastWomen])
Alguns testimonis arqueològics reflecteixen en ocasions dramàtics fracassos intra part com és el cas de
l'enterrament d'una dona d'època Argàrica en el “Cerro de las Viñas” (Coy, Lorca) on es va documentar
la inhumació d'una dona gestant a terme (37-39 setmanes) amb el fetus en situació transversa i el braç
prolapse, circumstància que va impedir el part natural i com a conseqüència la mort de la mare i del
fetus. (Ayala et al, 1999; Ayala, Malgosa i Jiménez, 2000).

Inhumació d’una dona argàrica que va morir durant el part
Foto: M.M Ayala
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En les societats iberes és difícil reconèixer en els enterraments si la mort s'ha produït durant el part o en
els moments al voltant del part a causa que el ritual de la cremació és un procés destructiu de les restes
òssies que es dipositen en urnes, però es pot inferir a partir d'aspectes rituals com ara el soterrament
doble documentat en la sepultura 19 de la Serreta en el qual trobem dues urnes cineràries juntes, un
d'una dona jove i una altra d'un perinatal (Gómez-Bellard i de Miguel, 1996)
Un dels exemples més interessants és l'enterrament de perinatals sota el terra de les cases a
l'assentament tardo republicà del Camp de les Lloses, (Tona, Barcelona), en què les anàlisis d'ADN han
determinat el sexe femení en 7 d'ells, i dos de masculins. La interpretació donada a aquesta selecció del
sexe femení per al seu enterrament sota les cases incideix en el valor positiu del naixement d'una nena i
la seva mort com una gran pèrdua per a la comunitat (Duran, Mestres i Molas, 2016).

Part assistit per dos dones ambientat en època ibèrica.
Il·lustració: ªRU-MOR
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5.1.3 L’alletament
Per als nens i nenes un dels moments clau en les seves vides es refereix al pas que realitzen des de la
seguretat de la llet materna a un altre tipus d'aliments. En les poblacions prehistòriques aquest va haver
de ser un procés incert degut sobretot a les condicions mediambientals i higienicosanitàries d'aquests
grups. En determinades comunitats la retirada massa primerenca de la llet materna pot provocar
diarrees i al·lèrgies a altres aliments, ja que els sistemes digestiu i immunològic no estan totalment
formats. (PastWomen)
Tàcit, escriptor romà del segle I dC, explica que els nens eren alletats per les seves mares i no confiats a
servents ni dides (citat per Crespo, 2010, Germania, XX, 2). D'aquesta manera indirecta podem saber
que, per el contrari, a l'alta societat romana era habitual confiar l'alletament de l'infant a algun altre que
no fos la pròpia mare.
Per part dels moralistes romans aquesta pràctica no era ben vista i acusaven a les grans dames romanes
de voler preservar la seva llibertat i la bellesa dels seus pits. El pare, en aquesta societat eminentment
patriarcal, volia privilegiar la seva línia, en detriment de la de la seva esposa. Com que es considerava
que la llet, com la sang, transmetia caràcters hereditaris, el pare preferia que els fills no tinguessin
massa a veure amb la dona. Tampoc veia bé el vincle tan fort que es generava entre mare i fill. És per
això que eren sobretot els fills, els hereus, aquells que patien aquest desplaçament prematur, de
manera sistemàtica, de la falda de la mare. (Crespo, 2010)
El vincle mare-filla no es tenia en compte, no feia por. Això era una sort per la petita nounada. Potser
podria viure l'experiència de l'alletament amb la mare. Les dones, separades de la vida civil, vivien en un
circuit tancat entre els murs de la casa. (Crespo, 2010)

Ròmul i Remus mamant de la lloba que els va criar
Foto: monument a Garibaldi (1895) al Parc Romà (Itàlia)

A l’època ibèrica, generalment la lactància materna va ser la manera d'alimentar a les criatures acabades
de néixer, proporcionant els nutrients adequats a cada fase de desenvolupament i les defenses
immunològiques fonamentals durant els primers mesos de vida, a més del suport afectiu necessari per a
l'adequat desenvolupament emocional de les persones.
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Tot i així, igual que en poblacions prehistòriques, a vegades no es va poder desenvolupar la lactància de
forma natural degut a infeccions i inclús de de la mort de la mare, de manera que va ser freqüent
recórrer a formes alternatives d’alimentació a través d’instruments adaptats a les diferents necessitats i
situacions. En aquest sentit s’han documentat, en contextos funeraris i rituals, biberons i tirallets que no
només ens apropen a aspectes simbòlics, sinó també a tecnològics d’aquesta activitat fonamental, com
l’elecció d’una forma determinada per facilitar la ingesta de líquids a nadons o d’una matèria prima
adequada i segura per a la seva alimentació (González,Rueda, Herranz, Alba, Sánchez Gómez, Rísquez,
2020)
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5.2 Activitats

1.
● A través de la imatge d’una gerra ibèrica descobrirem com era la casa de l’Aèlia
i quins aliments menjava ella, la seva família i els seus veïns.
Què ens en dieu, us sumeu a desxifrar-ho a través de les inscripcions i els
dibuixos?

Gerra ibèrica amb inscripcions. Període Ibèric Ple (SII a.C) a Castellar de l’Oliva (País Valencià)
Foto: Fundación Carlos Ballesta López

Preguntes per a desxifrar:
●
●
●
●
●

De quin material està fet?
Quins colors hi predominen?
Quines imatges podeu apreciar?
Quina funció tenia?
Creieu que hi havia altres formes de recipients, si n’hi havia, per a què s’usaven?
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Si voleu més informació i
veure la resta del treball,
poseu-vos en contacte amb
nosaltres
premimafiguerola@elbrot.es

