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Resum

Recull d'una selecció de les inscripcions llatines que

es poden trobar als carrers i edificis de la ciutat de

Palma. Cada inscripció compta amb els apartats d'es-

tudi següents: localització, transcripció, traducció,

contextualització i curiositats. S'inclou una proposta

d'activitats presentades en un format que permet que

el professorat les pugui manipular, reduint-les o am-

pliant-les al seu gust, segons l'alumnat i nivell. Les

inscripcions són de diferent tipologia (commemora-

tives, funeràries, honorífiques, etc.) i corresponen a

èpoques diferents (des de l'època romana fins mitjan

segle XX). El seu estudi permet una visió àmplia de

la història de Palma i evidencia que l'aprenentatge del

llatí va més enllà de l'interès estrictament gramatical.

A més a més, amb aquest recurs, l'alumne descobreix

edificis i monuments en què fins aleshores no havia

reparat i s'acostuma a observar la ciutat d'una altra

manera.

Paraules clau

llengües clàssiques, llatí, activitats socioculturals, pa-

trimoni cultural, Palma, mitjans d’ensenyament, en-

senyament secundari

Abstract

This study presents a selection of  the many Latin ins-

criptions that can be found on the different streets and

buildings in Palma. Each inscription has been descri-

bed and attention paid to the following aspects: set-

ting, transcription, translation, context and several

other curiosities. The study also includes properly de-

signed activities that teachers can adapt to their stu-

dents’ level.

The inscriptions are divided into groups depending

on their typology (memorial, mortuary and honorary,

etc.) and belong to several historical periods that
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range from Roman times to the twentieth century.

Thus, studying these inscriptions provides a broad

historical vision of  Palma and shows that studying

Latin goes beyond merely its grammatical interest.

Hence, when students look at the inscriptions, they

will discover unknown buildings and monuments and

get used to seeing the city differently.
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classics, Latin, socio-cultural activities, cultural heri-
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Resumen

Reunión de una selección de inscripciones latinas que

pueden encontrarse en las calles y edificios de la ciu-

dad de Palma. Cada inscripción cuenta con los si-

guientes apartados de estudio: localización,

trascripción, traducción, contextualización y curiosi-

dades. Se incluye una propuesta de actividades pre-

sentadas en un formato que permite al profesorado

manipularlas,  reduciéndolas o ampliándolas a su

gusto, según características del alumnado y nivel. Las

inscripciones son de diferente tipología (conmemora-

tivas, funerarias, honoríficas, etc.) y corresponden a

épocas diferentes (desde la época romana hasta me-

diados del siglo XX). Su estudio permite una visión

amplia de la historia de Palma y evidencia que el

aprendizaje del latín va más allá del interés estricta-

mente gramatical. Con este recurso, el alumno des-

cubre edificios y monumentos que hasta ahora no

había considerado y se acostumbra a observar la ciu-

dad de otra manera.

Palabras clave

lenguas clásicas, latín, actividades socio-culturales,

patrimonio cultural, Palma, medios de enseñanza,

enseñanza secundaria

1. DeSenVoLuPAMent De LA in-
noVACió

Aquesta proposta de recorregut a través de les inscrip-

cions llatines de Palma aporta a la matèria de Llatí

noves estratègies que constitueixen una alternativa a

l’ensenyament tradicional amb el llibre de text dins

una aula: fent sortir l’alumnat al carrer, li fem veure

la vertadera presència del llatí al nostre entorn, alhora

que potenciam l’observació, la deducció i el raona-

ment.

Es converteix, així, la pròpia ciutat en una eina didàc-

tica multidisciplinària, ja que les inscripcions ajuden

a treballar continguts de les àrees d’Història, Història

de l’Art i Història i Cultura de les Illes Balears.

L’itinerari que proposam constitueix una visita com-

pleta d’unes tres hores de durada. El nostre objectiu

principal és conscienciar l’alumnat de la importància

del coneixement i la conservació del nostre patrimoni

i de l’important paper que hi té la llengua llatina.

A més, gràcies a les noves tecnologies, aconseguim

acostar a l’alumnat una llengua antiga com el llatí

d’una manera lúdica i innovadora. La metodologia

pretén que l’alumne sigui capaç d’aprofitar els conei-

xements de llatí adquirits a l’aula per conèixer millor

la història de la seva ciutat.

Tècnicament, es tracta d’una aplicació feta amb flash,

que pot funcionar tant en local com en línia. Aquesta

aplicació s’ha fet en col·laboració amb Jesús Arbués

Garcia del Moral i té el format de plantilla, això vol

dir que es pot aplicar a qualsevol tipus d’activitat des-

criptiva d’una imatge canviant els fitxers específics

(imatges en format jpg, textos en format txt i sons en

format mp3); no es necessita cap tipus de coneixe-

ment de programació, ja que aquests són externs. In-

clou un conjunt d’activitats per als alumnes que s’han

adjuntat en format doc per permetre al professorat

que ho empri per fer canvis ajustant-ho a les seves ne-

cessitats. La plantilla que es va elaborar per a aquesta

aplicació, s’ha emprat com a base per a un curs a dis-

tància en què s’explica com funcionen i com es poden

personalitzar aquestes aplicacions. 
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