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LVDI SAGVNTINI VIRTUALS 
 

LVDI CEREALIVM MMXXI 
 

 
 

L'Associació Ludere et Discere us presenta els Ludi Saguntini MMXXI 

Durant la setmana del 19 al 23 d'abril celebrarem els Ludi Cerealium virtuals. 

 

Cada dia publicarem en la nostra web, culturaclasica.net i en les XXSS, unes 

activitats (OFFICINAE) sobre la festa de Ceres i la seua vinculació amb els 

tallers didàctics i spatia que realitzem des de fa anys. 

La setmana prèvia als Ludi es farà públic el material necessari perquè el 

professorat el puga preparar amb antelació.  

Setmana dels LVDI cada dia es compartirà una oficina:  Dilluns: temps i 

mitologia, dimarts: mosaic i ceràmica, dimecres: indumentària i joieria, dijous: 

cuina i militaria, divendres: invocació, ball i monedes. 
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La setmana del 26 d'abril al 2 de maig, els centres que hagen participat en els ludi 

Virtuals podran proporcionar-nos els enllaços als seus Ludi Scholae perquè ho 

compartim en la nostra web i XXSS. 

PLANIFICACIÓ DE LAS OFFICINAE 

LVNAE DIES, EL DIA DE LA LLUNA 

 

El dilluns de la mà de l’ officina tempore capto coneixerem en què consistia la 
festa de les Cerealia, les ofrenes a la deessa, banquets entre patricis i plebeus 
i jocs en el circ 

Al seu torn, gràcies a l’ officina de la Plaça dels Déus, podreu descobrir 
curioses històries mitològiques que ens han llegat els autors clàssics sobre la 
deessa Demèter, coneguda com Ceres per als romans.  

MARTIS DIES, EL DIA DE MART 

 

El dimarts ens endinsarem en el món dels mosaics romans amb l’ officina 
Tessellae, on aprendrem com es feia un mosaic i les diferents representacions 
de la deessa en l'antiguitat. 

http://culturaclasica.net/
mailto:ludereetdiscere@gmail.com


LVDERE ET DISCERE                                                            SAGVNTINA DOMVS BAEBIA 

Ludere et Discere 
http://culturaclasica.net/ 

ludereetdiscere@gmail.com 
 

A més, completarem el nostre aprenentatge en l’ officina keramiké veient com 
es feien i decoraven les peces de ceràmica grega antiga amb figures negres i 
roges que representen episodis de la vida de Ceres. 

MERCURII DIES, DEL DIA DE MERCURI 

 

A meitat de setmana començarem a preparar-nos per a la festivitat en l’ 
officina Indumenta, on veurem com es vestien els participants en la festa de 
les Cerealia i aprendrem a preparar el nostre vestuari festiu.  

Completarem la nostra indumentària treballant de la mà de l’ officina 
Ornamenta, quin tipus de joies portava la divinitat en les seues iconografies, 
depenent de la seua procedència grega o romana. 

IOVIS DIES, EL DIA DE JÚPITER 

 

El dijous ens centrarem en la nostra officina culinaria en l'elaboració dels 
pans en el món romà, partint de la idea que la deessa *Ceres és la que va 
ensenyar als homes el cultiu dels cereals.  
Coneixerem també en l’ officina militaria, la importància dels cereals en 
l'alimentació dels legionaris romans, quins utensilis utilitzaven per al seu 
transport i cuinat. 
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VENERIS DIES, EL DIA DE VENUS 

 

Com a clausura dels Ludi Saguntini MMXXI i tancament de la setmana 
dels Ludi Cerealium virtuals aprendrem de la mà de l’ officina 
Terpsicore una dansa a la deessa Ceres i li la dedicarem a la divinitat. 

A més, en l’ officina nummaria coneixerem les monedes 
commemoratives dedicades a *Ceres i a la seua festivitat, al 
repartiment de blat o *annona. 

Tancarem la nostra setmana en honor a *Ceres amb una invocació a la 
divinitat oferida per l’ officina Teatrópolis, amb el desig de retornar el 
somriure a la deessa i que la naturalesa retorne a ser meravellosa com 
ens van ensenyar els clàssics. 

Us esperem “virtualment”  

 

Gratias Plurimas!! 

Curate ut valeatis! 
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