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El projecte “Centcelles, el nostre objectiu”, iniciat durant el curs 2012-2013, ha arribat a la seva 

quarta edició. 
  

Es tracta d’un projecte organitzat i impulsat per l’Ajuntament de Constantí i el Museu Nacional 

Arqueològic de Tarragona amb la col·laboració de l’empresa Repsol i la participació de tots els 

centres educatius de Constantí: Escola Centcelles, Escola Mossèn Ramon Bergadà, Col·legi Turó i 

Institut Constantí. 

“Centcelles, el nostre objectiu” és un projecte educatiu i de participació ciutadana envers el 
patrimoni que té com a objectius,entre d’altres: 

· Impulsar noves formes d’accés al coneixement de l’època romana, a partir d’un monument clau 

de Constantí, el conjunt monumental de Centcelles, Patrimoni Mundial. 

· Plantejar una experiència de participació ciutadana envers el patrimoni històric i cultural més 

proper, amb l’objectiu d’implicar els joves en el seu coneixement, valoració i difusió. 

· Fomentar entre els participants el treball cooperatiu, per facilitar el desenvolupament d’actituds de 

respecte, valoració i defensa del patrimoni a través del coneixement del mateix. 

· Incentivar propostes per al coneixement de Centcelles, que puguin ser utilitzades per la comunitat 

educativa i per la societat en general. 

· Treballar a partir de les noves tecnologies.   

L’any 2014, en la XXII edició dels Premis Auriga, aquest projecte va merèixer el Premi 

Didascàliaa experiències docents. 

En l’edició d’enguany els treballs –que seran presentats pels seus autors– han estat: 

. Escola Centcelles. Alumnes de 5è d’Educació Primària: realització d’una revista sobre Centcelles, 

que s’encartarà en la revista del municipi. Enllaç 

. Escola Mossèn Ramon Bergadà. Alumnes de 5è d’Educació Primària: Audioguia de Centcelles a 

través de codis QR en anglès i àrab. Enllaç 

. Institut Constantí. Alumnes de 4rt d’ESO: projecte pluridisciplinar de les àrees de llatí i informàtica 

amb la realització d’espots publicitaris i del Kahoot sobre Centcelles: una plataforma per a la 

participació. Prezi   Kahoot! 

. Col·legi Turó. Alumnes de 1er. d’ESO: L’entorn natural de Centcelles: flora i fauna. Enllaç 

Els projectes realitzats en edicions anteriors es poden consultar al web del Museu Nacional 

Arqueològic de Tarragona: enllaç 

“Centcelles, el nostre objectiu” es planteja com un projecte de futur, en el qual els centres 

educatius de Constantí puguin tenir, en un element patrimonial proper i de primer ordre com és el 

https://drive.google.com/file/d/0BwGGFx8AAwfjblRFLUlvVnRrb0U/view?usp=sharing
http://www.centcelles15-16emrb.weebly.com/
http://prezi.com/ubyl7iyrrtya/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://play.kahoot.it/#/k/4e45cb07-ea84-468c-a892-a66a8b3b93e1
https://drive.google.com/file/d/0BwGGFx8AAwfjU3VLbDdobGxWSHc/view?usp=sharing
https://www.mnat.cat/centcelles-el-nostre-objectiu/


conjunt monumental de Centcelles, una eina per accedir al coneixement de l’època romana, 

mitjançant propostes de treball innovadores i a la vegada desenvolupar un projecte de participació 

ciutadana i d’implicació en la recerca, coneixement i difusió d’un patrimoni que és de tothom i que 

té, en aquest ús i complicitat, la seva raó de ser 

Tots els treballs van ser presentats pels seus autors, públicament, al conjunt monumental de 

Centcelles. Enllaç galeria d’imatges 
 

https://www.flickr.com/photos/mnat/albums/72157682160508005
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