La Garriga, 29 de gener de 2020

Benvolgudes famílies,
Dins de l'àrea de Cultura Clàssica i amb l'objectiu de conèixer el procés de romanització i l'urbanisme de la
capital de la Provincia Tarraconensis, el proper dimecres 5 de febrer farem amb els alumnes de 3er d'ESO
una excursió a Tarraco. La que fou una de les ciutats més importants de l'Imperi Romà i capital de la
provincia romana Hispania Citerior. Aquesta fou declarada l'any 2000 patrimoni de la Humanitat de la
UNESCO.
La fundació de l'antiga Tarraco va tenir lloc el 219 a.C, quan l'exèrcit romà va establir-se en un campanent
al turó més elevat de l'antiga Kesse per controlar l'avenç de les tropes cartagineses durant la segona
Guerra Púnica. Aquest campament donaria lloc a la fundació de la Colònia Iulia Urbs Trimphalis Tarraco.
Serà una sortida de tot el dia. Començarem la visita a les 10h a l’Aqüeducte i veurem una part important
de le sobres d’enginyeria hidráulica dels antics romans. Després visitarem amb un guia el Fòrum
provincial, centre polític de l'antiga Provincia Tarraconensis, les voltes subterrànies i la capçalera del Circ,
un dels millors conservats d'Occident i l'Amfiteatre, edifici públic d'oci on s'hi feien lluites de gladiadors i
animals. Finalment acabarem en una visita al Museu Nacional Arqueològic, on analitzarem aspectes de la
religió i la vida qüotidiana a partir d'alguns del materials culturals més rellevants procedents de les
excavacions a la ciutat, com ara la nina romana o el mosaic de la Medusa.
Sortirem a les 8 del matí des de l’escola i tornarem a les 17h. Cal portar esmorzar i dinar.
El preu de la sortida és de 30,60 euros i el rebut es passarà pel banc.
Atentament,

Felip de Dalmases i Thió
Director.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ- Sortida Tarraco
En/Na. .....................................................(nom del pare/mare de l’alumne/a) autoritzo al meu fill / a la
meva filla ..................................................... (nom de l’alumne/a) que assisteixi a la sortida del proper
dimecres dia 5 de febrer 2020 a Tarraco amb l’escola Sant Lluís Gonçaga de La Garriga.
Si el teu fill/la teva filla és fix/e al servei de menjadors, especifiqueu si voleu que l’escola li proporcioni el
dinar: SI 
NO

Signatura del pare/mare .........................................
Escola Sant Lluís Gonçaga
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