UNIDADE DIDÁCTICA
PRIMARIA

Ilustración_Iván Suárez

Salve alumn@s e mestres/as!
Benvid@s ao Centro de Interpretación de Caldoval en Mugardos.
Neste pequeno museo temos os restos do xacemento romano de
Caldoval. Nada mais e nada menos que uns auténticos baños
romanos que se atopaban á beira do mar en plena ría de Ferrol. Os
baños foron escavados por un equipo de arqueólog@s e
trasladados pedra por pedra a este centro no ano 2006 para que
tod@s poidades visitalos e coñecelos.
Esta unidade didáctica é para os nenos e nenas que nos visitades
e principalmente para @s que vides coas vosas escolas. Están
pensadas para seren feitas durante e despois da visita. A nosa
idea é que aprendades un pouco máis do mundo romano, dos
seus baños e das cousas que se facían neles hai 2000 anos neste
pequeno recanto da Gallaecia.
Son unha serie de exercicios e actividades de reforzo. Para
resolvelos tedes case toda a información no museo, pero tamén
podedes preguntarlle aos/ás monitores/as de Caldoval, aos
vos@s profesores/as ou procurar os datos na nosa web.
Ánimo! Audentis Fortuna iuvat ( A fortuna sorrí aos audaces).

Máis información:
Web: www.museocaldoval.gal
Mail: info@museocaldoval.gal
Teléfono: 687072116

Homines dum docent discunt.
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Nas escavacións do xacemento romano de Caldoval atopáronse algúns restos de ánforas. As ánforas eran
de grandes cacharros de cerámica que servían para transportar alimentos. Sabes que tipo alimentos?
Marca cunha cruz. Hai varias respostas válidas:
Chocolate

Peixe salgado

Carne

Tomate

Viño

Salsas

Aceite

Caldo

Na exposicón podes ver varias reproduccións dunha cerámica de luxo de color vermello brilante. Eran cacharros moi
caros. Sabes que nome recibía esta cerámica?

Campaniense

Terra Sigillata

Vermella pompeiana

Cerámica Púnica

Cando os/as romanos/as conquistan a Gallaecia atopáronse que os habitantes desta rexión vivían en castros e
pertencían a diferentes pobos. Os pobos que vivían nas ribeiras das rías de Coruña, Pontedeume e Ferrol
chamábanse ártabros e o porto máis importante estaba na cidade da Coruña. Sabedes como se chamaba A Coruña na
época dos romanos?
O nome ten 10 letras. pon só as que faltan
Territorio dos
Ártabros
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As casas e os baños romanos iluminábanse con unhas lámparas de barro cheas de aceite que se parecían moito á
lámpara de Aladino.
Coñeces o nome? Marca cunha cruz o correcto.

Lux

Lucerna

Facho

Bombilla

Luminaria

Fogueira
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En Caldoval atopáronse restos duns baños romanos e dunha palestra. Neste debuxo podes ver como era a
construcción en época romana.
Saberías dicir onde estaban os baños e onde estaba a palestra? Coloca a palabra correcta nos cadros brancos.

Baños romanos

Palestra

SABÍAS QUE...?

VI

A Palestra de Caldoval é a única que se coñece ata agora en Galicia.

Os/as romanos/as gustaban moito de tomar baños. Pero os baños en Roma non eran exactamente iguais que os que
temos hoxe en día. Unha das diferencias é que tiñan habitacións para diferentes usos. Saberías relacionar cada
palabra coa súa deficición?
Une con frechas.

Tepidarium

Sistema de calefacción

Hipocaustum

Patio aberto para xogos, deportes, paseos e ao ocio en xeral

Caldarium

Forno para aquecer o hipocaustum

Palestra

Sala quente

Praefurnium

Sala Tépeda
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Este é un esquema duns baños romanos. Coloca os nomes das salas e das partes dos baños nos recadros brancos.

Caldarium

PISTA:

ViIi

Tepidarium

Alveus

Praefurnium

Hipocausto

A sala máis quente sempre é a que está máis preto do forno

Unha das partes mellor conservadas dos baños de Caldoval é a piscina de auga fría, chamada “ alveus” en Latín. No
seu fondo levaba un cemento especial, de cor vermella, pensado para evitar fugas e filtracións de auga.
Sabes como se chamaba?
Marca cunha cruz a resposta correcta.

Opus Caementicium
Opus Signinum
Asfalto
Cemento armado

“Alveus” dos baños de Caldoval.
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Este é un esquema dos baños de Caldoval. Nos baños romanos sempre había que facer un percorrido pasando por
salas con diferentes temperaturas e bañándose en augas quentes e frías.
Marca con frechas o percorrido que faría un/unha habitante de Caldoval hai 2000 anos.

Canles

Alveus
Piscina quente

Caldarium

Praefurnium

Apodyterium

Tepidarium

PISTA:

A persoa que quería tomar os baños sempre comezaba polo Apodyterium, que era como unha
especie de vestiario.
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Este debuxo é unha reconstrucción da vila romana de Noville. Está a poucos quilómetros de Caldoval, e foi escavada
nos anos 1988 e 1989.
Como podes ver estas vilas eran case como grandes mansións.
A este debuxo fáltalle algo de cor e de vida. Atréveste a pintalo e a debuxar as cousas que faltan?
Podes pintar o mar, debuxar algún barco e se che apetece tamén aos seus habitantes.

F. Pérez Losada (1996)

XI

Nas palestra dos baños era frecuente practicar todo tipo de xogos. Os máis populares eran os de pelota, pero a
xente tamén se divertía con xogos de mesa. Algúns dos xogos romanos parécense a moitos que aínda se xogan hoxe.
Por exemplo, o alquerque, que era parecido ás actuais damas, ou o xogo do muíño, similar ao tres en raia.
Que xogos serán os que ves abaixo? coloca os nomes correctos debaixo de cada xogo.
Posición inicial das
ﬁchas

Cinco ﬁchas por
Xogador

Tres ﬁchas por
Xogador

Calculi
Xogo do Muíño
Alquerque
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