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KALATHOS. Presentació

La nostra cooperativa neix amb voluntat innovadora per tal de satisfer la cada cop més
gran demanda de serveis culturals i tècnics. En aquest sentit, actuem en dos àmbits
diferents però íntimament relacionats:
Per una banda, i d’acord amb l’aspecte multidisciplinar de l’arqueologia actual, treballem
en l’aplicació de noves tecnologies dirigides a la recerca i posterior divulgació científica
del món antic.
D’altra banda, treballem en la difusió del patrimoni històrico-arqueològic amb la finalitat
de fer-lo accessible a tothom, amb materials capaços de transmetre continguts rigorosos
de la manera més lúdica i agradable possible.
És en l'aspecte de difusió en el que la cooperativa DRACMA Arqueologia sccl pren cos en
KALATHOS.
A KALATHOS entenem que la comprensió de la riquesa patrimonial afavoreix la seva
conservació i fomenta el respecte per la diversitat cultural. Tot i la joventut de la
cooperativa, aquesta està formada per personal amb una àmplia experiència en la difusió
del patrimoni, que ha treballat en aquest àmbit des de 1996 dirigint i creant tallers per a
infants i adults en llocs com museus, centres d'ensenyament, casals d'adults i
biblioteques.
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Lvdi romani
1. Presentació.
Està pensat com una activitat familiar o per a tots els públics i presenta una combinació
entre la didàctica de la història i el lleure de manera que els participants puguin passar un
dia festiu ple de diversions participatives, alhora que coneixen alguns trets bàsics de la
cultura romana.
El joc sempre ha estat un element important a la vida de l'infant en tant que:

–

És una eina d'educació social. A través de l'assimilació i acceptació de les
normes i de la participació i interacció, en molts casos en equip, aprèn a
relacionar-se com a ésser social, ja que utilitza el joc com un camp
d'aprenentatge.

–

Permet adquirir millors reflexes i motricitat.

–

Ajuda a desenvolupar el raonament lògic i el pensament abstracte.

Per aquesta raó, a KALATHOS hem considerat que els jocs eren una eina molt interessant,
i hem creat els dossiers de Jocs Històrics dels que us presentem LVDI ROMANI: els jocs
dels romans.
El recull de jocs que us presentem són per a totes les edats, tot i que n’hi ha que, per la
seva temàtica i desenvolupament, s'adapten millor a un grup d'edat que altres.
Sempre farem distinció entre els jocs que anomenarem de carrer i els de taula però tot i
això, donat el caire d'aquest tipus d'activitat els millors llocs per a dur-los a terme són els
espais amples o oberts.
Els JOCS DE TAULA són:
Calcvli: joc d'estratègia per 2 participants.
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Primer molendinum: joc d'estratègia per 2 participants.
Dvplvm molendinvm: joc d'estratègia per 2 participants.
Tabvla: joc d'estratègia i sort per 2 participants.
Dvodecima scripta: joc d'estratègia i sort per 2 participants.
12 filòsofs: joc d'estratègia i sort per 2 participants.
Els JOCS DE CARRER són:
Pilota romana: com veiem es tracta d'un joc de pilota en el que participen més
de 2 jugadors distribuïts a partir de dos cercles concèntrics.
Seriae: joc d'habilitat i molta punteria per encertar les nous a les gerres.
Nvces relinqvere: joc d'habilitat en el que cal fer un “castell de nous”.
Tropa: joc de tabes amb una participació de més de 2 jugadors.
El nombre de monitors que participa a les nostres activitats sempre va en funció del
nombre de participants previstos, menys en el cas dels jocs, on tenim en compte el
nombre de participant però sobretot el nombre de jocs que es contracten.
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2. Objectius
Els objectius principals en aquesta activitat són:
–

Donar a conèixer, a través dels seus jocs, un poble del passat, el poble romà,
que ha influenciat molt a la nostra cultura.

–

Mostrar una cultura diferent però propera.

3. Durada de l'activitat.
L'activitat està pensada per a públic de totes les edats que poden participar en
diferents jocs en base a la seva edat i interès.
Està pensada per a ser realitzada en una sola sessió de 2 hores. Hem reduït el nombre de
peces i adaptat algunes normes d'alguns dels jocs per tal que la seva durada sigui més
curta i es pugui participar en més jocs.

4. Material.
El material que posarà KALATHOS per a desenvolupar aquesta activitat:
Pilota petita que reboti.
Nous.
Gerres de vidre.
Ossos preparats.
Els diferents taulells de joc amb fitxes i daus.
Seria interessant que l'entitat que acull l'activitat aportés:
Cadires i taules grosses.
Tanques per a delimitar espais en cas de que es consideri necessari.
Elements per protegir del sol en cas que sigui necessari.
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5. Recull de premsa.
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6. Material audiovisual.
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7. Breu currículum.
La nostra cooperativa va néixer a l'agost del 2004 i des de llavors ha portat a terme
activitats tant formatives com tallerístiques i lúdiques en àmbits i entitats ben diferents:

–

2004 fins actualitat: diferents tallers de temàtica cultural per museus, biblioteques,
centres d'ensenyament i entitats culturals.

–

2004 fins actualitat: “Fem diumenge, fem cultura”. Organització de visites guiades per
a adults, per encàrrec del Departament de Cultura de l’ajuntament de Premià de Mar
(Maresme).

–

2004: “Egipte al Carrer” a Sabadell (Vallés Occidental). Es desenvoluparen durant tot
un dia, matí i tarda, amb una participació de 600 nens i nenes.

–

2005: “Passejades pel Patrimoni”. Creació de dossier de treball i organització de visites
guiades pel Patrimoni Megalític, per al col·legi Francesc Macià i promogut des de la
Regidoria d'Ensenyament de Vilassar de Dalt (Maresme).

–

2005- 2010 Control de sala i control de visites a diferents edificis de Sabadell pels
Museus de Sabadell (MAS i MHS).

–

2005 fins actualitat: Activitat familiar “Lvdi romani”a diferents municipis de la
província de Barcelona: Sabadell, Vilassar de Dalt, Martorell, Sant Iscle de Vallalta,
Santa Maria de Martorelles, Sant Llorenç Savall,...

–

2006: Taller d'enquadernació per a la biblioteca de Sant Andreu de Llavaneres
(Maresme) en el marc de la Fira d'entitats del Municipi.

–

2006: Creació i disseny del dossier de l'alumne/a per a la visita de centres
d'ensenyament de l'exposició “El fons arqueològic del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
(Maresme).
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–

2007: Participació amb l'activitat “Lvdi romani” dins les activitats de Tarraco Viva (dies
18, 19 i 20 de maig a Tarragona).

–

2007: Activitat familiar “Lvdi romani” per la Festa Iberoromana de Cabrera de Mar
(Maresme).

–

2007 fins a l'actualitat :Activitat familiar “Jocs de l'antiguitat” a diferents municipis de
la província de Barcelona: Sabadell, Vilassar de Dalt, Rubí, Sant Pol de Mar, ...

–

2008: Creació i disseny del dossier de treball de l'alumne pels Forns Romans de La
Fornaca de Vilassar de Dalt (El Maresme).

–

2007-2009.Visites guiades i control de visites al Forns Romans de La Fornaca de
Vilassar de Dalt (El Maresme) l'any

–

2007-2009 Visites guiades per al Comissionat de Patrimoni de l'ajuntament de
Sabadell dins les Jornades Europees de Patrimoni de a diferents edificis industrials i
creació de passejades pel Sabadell industrial.

–

2007-2008.Conferències de temàtica industrial per al Museu d'Història de Sabadell, al
Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

–

2008: Visites guiades per l'Ajuntament de Teià al jaciment de la Cella Vinària de Teià al
Maresme dins les Jornades Europees de Patrimoni.

–

Creació pel Museu d'Història de Sabadell del dossier per a la visita del vapor Buxeda
nou de Sabadell dins les jornades Descobreix Sabadell 2009.

–

Creació del contingut del web de l'ajuntament de Sabadell (dins el Comissionat de
Patrimoni) per la història industrial de Sabadell.(En elaboració)
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