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EL CAMP DE LES 
LLOSES 

 
 

PRIMÀRIA 
 
El Camp de les Lloses és un poblat d’època romana. Hi vivien ibèrics i 
romans. La gent s’hi va agrupar en motiu de la construcció d’un camí 
romà d’època republicana (cap allà l’any 120 aC). El lloc era freqüentat 
pels soldats romans que estaven construint aquest camí o via que 
comunicava Osona amb la costa catalana. 
El poblat està en procés d’excavació. Els edificis són cases adossades 
les unes a les altres on s’hi vivia i treballava. 
Els materials arqueològics recuperats durant l’excavació ens mostren 
un grup de famílies amb gustos i costums molt romans. En el poblat hi 
convivien gent ibèrica i romana que parlaven llengües diferents i 
escrivien amb diferents alfabets. 
 
Visites: 
 
“Conèixer el poblat del Camp de les Lloses é“Conèixer el poblat del Camp de les Lloses é“Conèixer el poblat del Camp de les Lloses é“Conèixer el poblat del Camp de les Lloses és aprendre coses sobre els s aprendre coses sobre els s aprendre coses sobre els s aprendre coses sobre els 
romans”romans”romans”romans”    
 
Els nens i nenes a través de la visita al museu aprendran a conèixer les 
persones que vivien al poblat. El treball de les mares i les àvies: 
cuineres, filadores i teixidores, el treball dels pares i els avis: ja fossin 
pagesos, pastors, caçadors o soldats. Com es vestien els grans i els 
petits. Els carros i eines que tenien, així com els diferents objectes 
i mobiliari de les cases. El joc era molt important per tots ells, així com el 
seu univers de creences i rituals. Els objectes de fang, com les 
ceràmiques ens ensenyen com processaven el menjar, el servien i 
l’emmagatzemaven. 
Els nens i nenes juguen dins del jaciment: entren i surten de les cases i 
reconeixen els llocs on s’escalfaven i cuinaven, treballaven i fins hi tot 
descobreixen els enterraments dels seus nadons. 
    
“Conèixer el pla del Castell de Tona és descobrir el naixement del poble “Conèixer el pla del Castell de Tona és descobrir el naixement del poble “Conèixer el pla del Castell de Tona és descobrir el naixement del poble “Conèixer el pla del Castell de Tona és descobrir el naixement del poble 
de Tona”de Tona”de Tona”de Tona”    
 
Caminant cap al turó del Castell descobrirem el paisatge de la plana de 
Vic. El poble de Tona es va formar a partir d’una església parroquial i 
d’un castell, situats en un turó que domina el poble. 
L’excursió té una durada aproximada d’una hora, si bé el recorregut 
pròpiament dit és de 20 minuts, amb un desnivell de 100 metres. Les 
vistes a la plana són espectaculars. 



  2 de 6 

VIATGES SANTAMAR SL  TELF/ 935805577 / 625591617  
G.C. 1058 MAIL: escoles@viatgessantamar.com   

Tallers complementaris 
 
·    Juguem a ser arqueòlegs 
·    Juguem a parar una taula romana 
·    Jocs romans 
·    Els mil·liaris: comptem passes i fem milles 
 
Visites i tallers es poden complementar amb la presència del titella Berk 
(aquesta escenificació incrementa el preu de la visita per grup). 
    
LES ACTIVITATS S’ADAPTEN SEGONS EL CURS ESCOLAR DELS ALUMNES 
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ESO I BATXILLERAT 

ESO I BATXILLERATESO I BATXILLERATESO I BATXILLERATESO I BATXILLERAT    
La fundació estratègica del Camp de les Lloses, al voltant de l’any 120 
aC, es relaciona amb una cruïlla de camins. El poblat devia ser un vicus 
(agrupació de cases) de caràcter militar. El lloc era freqüentat pels 
soldats romans que hi estaven construint una via. Aquest camí romà 
d’època republicana comunicava la costa catalana amb l’interior, 
travessant Osona.  
El poblat, actualment, està en procés d’excavació. Els edificis presenten 
trets urbanístics plenament itàlics. Els materials recuperats ens donen a 
conèixer la vida quotidiana d’una comunitat molt romanitzada.  
El jaciment, museïtzat, disposa d’un centre d’interpretació on s’explica 
la manera de viure dels pobladors a través de la col·lecció d’arqueologia 
que hi ha exposada. 
 
LES ACTIVITATS S’ADAPTEN SEGONS EL CURS ESCOLAR DELS ALUMNES 
 
Visites: 
 
“Conèixer l’assentament del Camp de les Lloses és endinsar“Conèixer l’assentament del Camp de les Lloses és endinsar“Conèixer l’assentament del Camp de les Lloses és endinsar“Conèixer l’assentament del Camp de les Lloses és endinsar----se en el se en el se en el se en el 
procés històric dprocés històric dprocés històric dprocés històric de la romanització”e la romanització”e la romanització”e la romanització”    
    
A través de la col·lecció del museu coneixereu la gent que vivia a 
l’assentament. La vida diària dels habitants mostra elements de 
romanitat en tot allò relacionat amb l’aspecte extern de les persones 
(abillament, vestuari, higiene, bellesa), en l’agençament dels espais 
domèstics i de treball (mobiliari) així com en la comunicació (ús de 
l’escriptura, correspondència) i l’oci (jocs). La ceràmica indica el 
dinamisme comercial d’unes persones molt avesades als usos i costums 
dels romans, pel que fa a la preparació i el consum d’aliments. 
La passejada pel jaciment dóna a conèixer els edificis i espais 
comunitaris. Es tracten aspectes arquitectònics i d’urbanisme i sobre la 
vida quotidiana (les dependències domèstiques -la filatura, el teixit i la 
molta-, cultuals -rituals i enterraments- i de treball -la metal·lúrgia-) 
 

“Conèixer el pla del Castell de Tona és descobrir el naixement del poble “Conèixer el pla del Castell de Tona és descobrir el naixement del poble “Conèixer el pla del Castell de Tona és descobrir el naixement del poble “Conèixer el pla del Castell de Tona és descobrir el naixement del poble 
de Tona”de Tona”de Tona”de Tona”    
La visita al turó del Castell permet descobrir el paisatge de la plana de 
Vic. Tona es va formar a partir d’una església parroquial i d’un castell, 
situats en un turó que domina el poble. Tant l’església com el castell són 
documentats des de l’any 888. 
L’excursió té una durada aproximada d’una hora, si bé el recorregut 
pròpiament dit és de 20 minuts, amb un desnivell de 100 metres. Les 
vistes a la plana són espectaculars. 
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Tallers complementaris 
 

• Metodologia arqueològica 
• L’alimentació ibèrica i romana 
• El joc en el món ibèric i romà 

    
Activitats concertades 
 
La fundació estratègica del Camp de les Lloses, al voltant de l’any 120 
aC, es relaciona amb una cruïlla de camins. El poblat devia ser un vicus 
(agrupació de cases) de caràcter militar. El lloc era freqüentat pels 
soldats romans que hi estaven construint una via. Aquest camí romà 
d’època republicana comunicava la costa catalana amb l’interior, 
travessant Osona. 
El poblat, actualment, està en procés d’excavació. Els edificis presenten 
trets urbanístics plenament itàlics. 
Els materials recuperats ens donen a conèixer la vida quotidiana d’una 
comunitat molt romanitzada. 
El jaciment, museïtzat, disposa d’un centre d’interpretació on s’explica 
la manera de viure dels pobladors a través de la col·lecció d’arqueologia 
que hi ha exposada. 
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TURISME CULTURAL 

 
Visites: 
 
“Conèixer l’assentament del Camp de l“Conèixer l’assentament del Camp de l“Conèixer l’assentament del Camp de l“Conèixer l’assentament del Camp de les Lloses és endinsares Lloses és endinsares Lloses és endinsares Lloses és endinsar----se en el se en el se en el se en el 
procés històric de la romanització”procés històric de la romanització”procés històric de la romanització”procés històric de la romanització”    
A través de la col·lecció del museu coneixereu la gent que vivia a 
l’assentament. La vida diària dels habitants mostra elements de 
romanitat en tot allò relacionat amb l’aspecte extern de les persones 
(abillament, vestuari, higiene, bellesa), en l’agençament dels espais 
domèstics i de treball (mobiliari) així com en la comunicació (ús de 
l’escriptura, correspondència) i l’oci (jocs). La ceràmica indica el 
dinamisme comercial d’unes persones molt avesades als usos i costums 
dels romans, pel que fa a la preparació i el consum d’aliments. 
La passejada pel jaciment dóna a conèixer els edificis i espais 
comunitaris. Es tracten aspectes arquitectònics i d’urbanisme i sobre la 
vida quotidiana (les dependències domèstiques -la filatura, el teixit i la 
molta-, cultuals -rituals i enterraments- i de treball -la metal·lúrgia-) 
    
“Conèixer el pla del Castell de Tona és descobrir el naixement del poble “Conèixer el pla del Castell de Tona és descobrir el naixement del poble “Conèixer el pla del Castell de Tona és descobrir el naixement del poble “Conèixer el pla del Castell de Tona és descobrir el naixement del poble 
de Tona”de Tona”de Tona”de Tona”    
La visita al turó del Castell permet descobrir el paisatge de la plana de 
Vic. Tona es va formar a partir d’una església parroquial i d’un castell, 
situats en un turó que domina el poble. Tant l’església com el castell són 
documentats des de l’any 888. 
L’excursió té una durada aproximada d’una hora, si bé el recorregut 
pròpiament dit és de 20 minuts, amb un desnivell de 100 metres. Les 
vistes a la plana són espectaculars. 
 
Tallers complementaris 
 

• Metodologia arqueològica 
• L’alimentació ibèrica i romana 
• El joc en el món ibèric i romà 

    
    
VISITES I TALLERS VISITES I TALLERS VISITES I TALLERS VISITES I TALLERS CONCERTATS EN IDIOMESCONCERTATS EN IDIOMESCONCERTATS EN IDIOMESCONCERTATS EN IDIOMES    
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VISITA EL JACIMENT DEL CAMP DE LES 
LLOSES (TONA, OSONA) 

 
QUÈ ÉS?QUÈ ÉS?QUÈ ÉS?QUÈ ÉS?    
    
El Camp de Les Lloses és un jaciment d’època romanorepublicana, 
fundat cap a l’any 120 aC. que forma part d’un parc arqueològic 
museïtzat que disposa d’un Centre d’Interpretació on s’exposa la 
col·lecció arqueològica. L’assentament és de plena època de 
romanització. Es tracta d’un vicus militar on hi viuen famílies i hi 
freqüenten els soldats itàlics que construeixen una via que passa molt 
propera al poblat. 
    
QUI SOM?QUI SOM?QUI SOM?QUI SOM?    
    
L’equip del Camp de les Lloses som arqueòlegs i arqueòlogues que 
treballem a les excavacions del jaciment. La investigació que es porta a 
terme fa possible la difusió dels resultats a través de publicacions i de 
forma singular a través dels treballs didàctics adreçats als escolars, tant 
de Primària com d’Eso i Batxillerat. 
    
QUÈ FEM?QUÈ FEM?QUÈ FEM?QUÈ FEM?    
    
Visites i tallers que donen a conèixer la vida quotidiana del grup de 
persones que fa 2100 anys vivien a l’assentament. Aquestes persones es 
caracteritzaven per formar part d’ una comunitat molt avesada als 
gustos i costums romans. També aprenem què és l’arqueologia tot fent 
tallers de metodologia arqueològica. 
La visita guiada al pla del castell ens aproxima al naixement del poble de 
Tona, tot fent un recorregut per la història des de l’època ibèrica fins a 
l’actualitat. Durant la passejada gaudim del paisatge de la plana de Vic. 


