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SORTIDA A TARRAGONA I SANTES CREUS

El  departament  de  Geografia  i  història  i   el  departament  de  Religió  de  l’IES  Joan 
Coromines van organitzar, el passat 22 de maig, una sortida per a l’alumnat de 1r d’ESO. 
Acompanyats pel professor Antonio Castelar i les professores Júlia Febrer i Marta Bueno,  
van gaudir de diverses activitats que els van permetre viatjar enrere en el temps, i no de  
manera virtual.

Van sortir de Benicarló en direcció a la Imperial Tarraco i, amb les muralles com a decorat  
natural,  van  ser  testimonis  directes  del  procés  d’aprenentatge  dels  antics  legionaris 
romans i de com van evolucionar els seus vestits i les seues armes amb el pas del temps. 
Tot allò que havien estudiat en el llibre d’història prengué vida pròpia amb la recreació 
d’un campament militar  i  l’escenificació  de les activitats  a  què s’hi  solien dedicar  els 
soldats.

Acabada la representació emprengueren un passeig per la part interior de la muralla,  
entre  escultures  i  inscripcions  llatines,  que  els  menà  fins  a  l’amfiteatre,  amb  la 
Mediterrània al fons. Allà van presenciar com els antics gladiadors lluitaven entre ells i 
fins i tot van poder decidir si absolien o condemnaven els que havien estat vençuts en la 
lluita, talment com si foren autèntics ciutadans romans.

Un nou trajecte en autocar els va traslladar  fins a l’Edat Mitjana, al monestir de Santes 
Creus. Després d’una estona per dinar i descansar a l’albereda, va començar la visita 
guiada al cenobi. Els alumnes quedaren impressionats de conéixer la vida quotidiana dels 
monjos cistercencs  i de visitar les estances més emblemàtiques del monestir: el claustre, 
la sala capitular, el refetor, el dormitori, les tombes de Pere el Gran i Jaume II... També va 
ser  interessant  descobrir  detalls  relacionats  amb l’art  del  Cister  i  comprovar  com les 
escultures i els motius decoratius presents en el claustre desvetllen episodis importants 
de la nostra història. Finalitzada aquesta visita, el viatge de tornada a Benicarló. Tornaven 
a ser al segle XXI.


