
DOSSIER RECUPERACIÓ CULTURA CLÀSSICA 3R ESO CURS 2014-2015 

 

Temes treballats durant el curs 2014-2015 

 

1r quadrimestre 2014-2015 

 El marc geogràfic de l’antiga Grècia 

 El marc geogràfic de l’antiga Roma 

 Història de Grècia: fitxa de la pel·lícula “300”  

 Història de Roma: fitxa de la pel·lícula “Gladiator”  
o L’exèrcit romà 
o Espectacles a Roma: amfiteatre, circ i teatre 

 Llengua grega: alfabet grec i hel·lenismes. Etimologia llenguatge científic i tècnic 
 

 

Com a recuperació de la matèria Cultura Clàssica, a 3r d’ESO, heu de presentar aquest dossier, on 

trobareu només les preguntes de cada tema que s’ha lliurat i s’ha treballat a classe.  

 Les respostes s’han de escriure a mà, amb bona lletra i sense faltes. Podeu tornar a 

imprimir aquest dossier, fer servir el que es va lliurar a classe –si està en bon estat-, o copiar 

els enunciats a mà. 

 El dossier ha de tenir una presentació curosa: net, respectant els marges, ordenat, sense fulls 

rebregat o arrugats...  

 Afegiu els fulls en blanc que calgui per a respondre les preguntes que no deixen l’espai 

necessari 

 

  



El marc geogràfic de l’antiga Grècia  

1. Relaciona les següents característiques de la geografia de Grècia amb les conseqüències socials i 

històriques. Justifica la resposta. 

 

Geografia:  Historia: 

1-orografia abrupta i muntanyosa  a- poble navegant 

2-extenses costes i nombroses illes  b- independència política de la ciutat estat 

3-escasa pluja i pobresa de l’agricultura  c- colonització i comerç 

 

2. Senyala al  mapa: Atenes, Esparta, Micenes, Delfos, Olímpia, el mont Olimp, els mars Jònic i  Egeu, Creta, 

Eubea, l’istme de Corint, Magna Grècia, Siracusa, Troia, Quios, Ítaca, Peloponnès 
 

 

4.- Relaciona els següents topònims amb la referència cultural  o el personatge corresponent 

a. - Micenes    - jocs esportius cada 4 anys 

b. - Tebas    - victòria grega a les guerres Mèdiques 

c. - Esparta    - pàtria d’Ulisses 

d. - Olimp    - ciutat d’Agamèmnon 

e. - Delfos    - metròpoli d’Emporion 

f. - Ítaca    - istme, actualment un canal   

g. - Olímpia    - Àsia Menor, pas al Mar Negre 

h. - Corint    - origen de Filip i Alexandre 

i. - Troia    - santuari d’Apol·lo, oracle important 

j. - Macedònia    - societat militar 

k. - Focea    - minoics, Laberint, Minotaure 

l. - Marató    - Èdip 

m. - Creta    - Sud d’Itàlia 

n. - Magna Grècia   - residència dels déus 

 



3.- Relaciona les paraules d’origen grec amb el seu significat: 

1-Talassocràcia 1-g a- Cavall de riu 

2-Mesopotàmia  b- Illes de negres 

3-Orogènesi  c- Nom de muntanya 

4-Micronèsia  d- Curació per les aigües del mar 

5-Hipopòtam  e- Formació de les muntanyes 

6-Melanèsia  f- Moltes illes 

7-Talassoteràpia  g- Poder marítim 

8-Polinèsia  h- Dotze illes 

9-Orografia  i- País entre rius 

10-Dodecanès  j- Mar principal 

11-Orònim  k- Illes petites 

12-arxipèlag   l- Descripció de les muntanyes 

 

4.- Escriu en aquest mapa els següents llocs: Mar Egeu, Magna Grècia, Àsia Menor, Peloponnès,  Mar Jònic, Mar 

Adriàtic, Mar de Creta, Macedònia, Creta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El marc geogràfic de l’antiga Roma 

 

1.- En aquest mapa de la península 

itàlica, situa els següents topònims: 

 Mar Adriàtic 

 Mar Tirrè 

 Sicília 

 Laci 

 Roma 

 Riu Po 

 Apenins 

 Còrsega 

 Apenins 

 Pompeia 

 Vesuvi 

 Riu Tíber 

 

2.- Escriu en aquest mapa el nom actual dels països que van formar part de l’imperi romà 

 

 



 

Història de Grècia /  FITXA PEL·LÍCULA “300” 

 

1. Completa el nom o la cronologia de les etapes històriques de Grècia i Roma: (1p) 

 Grècia 

  - Minoica              (______       -     ______) 

  - .....................  (1500 aC      -    1100aC) 

  - .....................  (______       -     ______) 

  - .....................  (776 aC       -     ______) 

  - Clàssica  (______       -     ______) 

  - .....................  (323 aC        - ______ ) 

  - Dominació Roma (149 aC        - ______) 

 Roma 

  - Monarquia   (753 aC      -   509 aC) 

  - ......................  (______       -     ______) 

  - ......................  (______       -     476 dC) 

 

2. En les següents línies temporals, marca el període que correspondria a Grècia i a Roma. 

Respecta les proporcions entre la línia i el temps (1p) 

Grècia 

2000 aC           2000 dC 

 

Roma 

2000 aC           2000 dC 



 

3. Per què la cultura cretenca s’anomena també “minoica”? (0’5p) 

 

4. A quina època i quin any van passar els següents fets?  (1p) 

 
 Formació de la Lliga de Delos 

 Batalla de Marató 

 Mort d’Alexandre el Gran 

 Final de la Guerra del Peloponnès 

 

5. En quines regions i ciutats es van desenvolupar les cultures minoica i micènica? (0’5p) 

 Minoics 

 

 Micènics 

 

6. Quins pobles es van enfrontar  (0’5p) 

 a les guerres mèdiques? 

 

 a la guerra del Peloponnès? 

 

7. Indica a quin període (minoic, micènic, arcaic....) corresponen els següents personatges o fets: (1p) 

 

 Pèricles 

 fundació d’Empúries 

 mort d’Alexandre el Gran 

 mite de Teseu 

 desaparició de l’escriptura 

 consolidació de la polis, ciutat-estat 

 Grècia es converteix en província romana 

 construcció del Partenó 

 guerra de Troia 

 Homer 

 

8. Comenta aquests noms –o data- des del punt de vista històric o cultural grec (1p) 

 

 Ítaca 

 batalla de Marató 

 Pèricles 

 Minos 



 Empúries 

 

 

FITXA PEL·LÍCULA “300” 

 
1. Quan (època i anys) van tenir lloc les Guerres Mèdiques – les dues campanyes - ? ¿Quins dos reis 

perses van intervenir? (1p) 
 

 

 

2. A què fa referència el títol de la pel·lícula “300”? (1p) 
 
 

 

3. Comenta breument aquests personatges, a partir del que has vist a la pel·lícula: (1p) 
 

a. Leònidas 
 
 

b.  Xerxes 
 
 

c.  Efialtes 
 

4. Explica per què les dones espartanes s’acomiadaven dels seus marits o fills dient: “Torna, amb el 
teu escut o sobre ell”. Què volien dir? (1p) 

 

 

 

5. Descriu l’educació espartana. Per què era així? (1p) 
 

 

6. Estructura de la pel·lícula. Ordena els següents moments de la pel·lícula. (coincideix amb 
l’estructura que et demano al comentari) (1p) 
 

 

a. Efialtes traeix els espartans comunicant a Xerxes un camí  
alternatiu per darrera de les muntanyes. 

1. -  f 

b. Nous atacs amb els Immortals i altres criatures monstruoses 2.  



c. L’emissari del rei persa reclama aigua i terra 3.  

d. Efialtes és rebutjat com a soldat per Leònidas 4.  

e. Leònidas amb 300 espartans es dirigeix a les Termòpiles   5.  

f. Infància i educació de Leònidas 6.  

g. Xerxes ofereix a Leònidas fer-lo rei de Grècia, només per sota de  
Xerxes 

7.  

h. Xerxes envolta els espartans i torna a oferir a Leònidas fer-lo rei si 
 se sotmet. 

8.  

i. Consulta als èfors 9.  

j. Primer atac persa 10.  

k. Mort de Leònidas i els pocs espartans que quedaven 11.  

l. Leònidas amaga amb acceptar i intenta matar Xerxes, però falla. 12. -  k 

 

 

8.- Sistema polític espartà: llegeix el següent test i completa els espai buits amb aquests noms: diarquia – 

Gerusia – Apel·la – èfors – reis – ancians (1p) 

 

a) Esparta tenia una ..........................., es a dir, dos .......... Els reis  eren els  generals de l’exèrcit, i tenien 
poder absolut en el camp de batalla. També tenien funcions religioses 

b) Hi havia un Consell d’ancians, anomenat ................................. Estava format per vint-i-vuit ....................... 
a més dels dos reis. Era un consell molt important que preparava les lleis i jutjava els criminals, mantenia 
les tradicions i decidia la pau i la guerra.  

c) Les lleis que preparava aquest  consell eren aprovades per la ......................... o assemblea del poble que 
aprovava o rebutjava els acords de la Gerusia. Esta assemblea, formada pels espartans majors de trenta-
un anys, no deliberava sobre las lleis, sinó  que les aprovava o rebutjava per mitjà de crits o a ma alçada. 
També escollia els membres de la  Gerusia i els èfors. 

d) Els  ...................... eren cinc magistrats escollits anualment que controlaven i vigilaven els reis i ciutadans. 
En alguns períodes eren l’autèntic govern d’Esparta 

 

9.- Fes un comentari de la pel·lícula amb els següents apartats: (2p) 

a) Tema: una única frase 
b) Resum: 175 / 200 paraules  
c) Estructura: (ja ho has fet en la pregunta 7) 
d) Opinió personal: què t’ha semblat la pel·lícula? Justifica la teva resposta 

 

 

 

  



HISTÒRIA DE ROMA - FITXA PEL·LÍCULA “GLADIATOR” 

 
7. Completa aquest  esquema amb el nom i la cronologia de les etapes històriques de Grècia i Roma: (1p) 

       

Grècia  Roma 

2000-1500: _________________ 

 1600-.................:  ________________ 

................ – 776: Època Fosca 

776 - ..................: __________________ 753- ................ : ______________ 

................. - ................. ______________ 
..............- 27aC: República 

................ – 168: ___________________ 

168aC - ....................: Dominació romana 
27aC  - 476 dC : ______________ 

 

   

8. Fes una relació de les dinasties i emperadors anteriors a Marc Aureli, el penúltim emperador de la 
dinastia anomenada dels Antonins. (1p) 

 

9. Ordena cronològicament aquests noms, i digues a quina època corresponen.  (1p) 

 

I. Acròpolis 

II. Alexandre el Gran  

III. divisió imperi romà  

IV. Romulus Augustulus  

V. Cnossos  

VI. Octavi August   

VII. persecució cristianisme 

VIII. Homer 

IX. guerra Peloponnès  

X. Ròmul i Rem 

XI. Juli Cèsar 

XII. guerra de Troia  

XIII. primera olimpíada 

XIV. guerres púniques  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

 

 

10. Comenta, a partir de la pel·lícula, breument aquests personatges: (1p) 
 

a. Marc Aureli 
 

b.  Còmmode 



 
c.  Máximo Décimo Meridio 

 
 
 

11. Busca informació sobre l’urbanisme de Roma, i descriu cinc edificis o espais representatius d’una gran 
ciutat romana. (1p) 

 

 

 

 
12. Defineix o comenta els següents noms o termes corresponents al sistema polític romà: (1p) 

 
a. cònsol – triumvirat – senat -  pretorians -  panem et circenses 

 

 

 

 
13. Omple els buits amb la paraula adequada:  (1p) 

 
monarquia, Ròmul, Laci, Roma, Rem, rei, Tíber 

 
 La ciutat de Roma es va fundar a la regió del ............., per on passa el riu ................... 

 Segons la llegenda, un dels germans ................. i ....................va fundar .................. l’any 

................. 

 La primera forma de govern de Roma va ser una  .........................., sistema en el qual el 

.................. té el poder màxim. 

 A la república l’organisme polític més important és el ......................., i el càrrec més important  

és el ............................... 

 
 

14. Fes un comentari de la pel·lícula amb els següents apartats: (2p) 
 
e) Tema: una única frase, però en un parell de línies (No val per exemple: “la vida de Máximo Décimo 

Meridio”) 
f) Resum: 150 / 200  paraules 
g) Opinió personal: què t’ha semblat la pel·lícula?. Justifica, desenvolupa la teva opinió (t’ha agradat, t’ha 

semblat interessant, t’han emocionat els personatges, has patit, voldries saber més d’algun aspecte de la 
pel·lícula, pots comparar-la amb altres pel·lícules de tema romà o grec....? 

 

 

 

 



 

 “PANEM ET CIRCENSES”: ELS ESPECTACLES A ROMA 

 

Edificis públics per a l’oci 

Qui pagava i per què els espectacles a les ciutats romanes? 

Què és la política de “panem et circenses”? 

Quins eren els espectacles favorits dels romans? 

 

L’AMFITEATRE 

Un amfiteatre és un ........................................ descobert, normalment de planta 

.......................... amb terra de ............................., la qual estava envoltada per .........................................  

El teatre romà, en canvi, té forma ............................... I el circ, utilitzat per a .................................. tenia forma 

....................... 

 

 

 

 

Els primers amfiteatres eren de .......................; posteriorment es van construir amb .................. El més 

important a Roma va ser el ...............................,  amb capacitat per a uns ........................ espectadors. A 

Catalunya s'en coneixen dos: el d’ ......................., i el de ........................ 

 

 

 

 

 

http://ca.wikilingue.com/es/Teatre_rom%C3%A0
http://ca.wikilingue.com/es/Semicercle
http://ca.wikilingue.com/es/El%C2%B7lipse
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fusta
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pedra


L’edifici de l’amfiteatre consta de tres parts bàsiques: 

- Pista o ............................... . on es feien els espectacles,  cobert de .................... 

- ......................... o fossae sota l'arena, hi havia els .......................... per als decorats, departaments pels 

.............................. i les gàbies de les .........................  

-  la ....................... o cauea, construïda per un sistema de galeries amb volta 

que la sostenien i permetien accedir-hi per unes escales i uns accessos 

(...........................). Estava separada de l'arena per un mur d'uns quatre 

metres anomenat .............................  

Els jocs de l’amfiteatre 

Les lluites de ...........................:  

.- Qui arribava a ser gladiador? 

.- Com saludaven els gladiadors abans de la lluita? 

.- Qui i com decidia el destí d’un gladiador vençut? 

.- Quin era el símbol de la llibertat i retirada d’un gladiador? 

.- Anomena tres tipus de gladiadors, dels més habituals 

 

 

Les .................................: eren espectacles amb 

animals 

Les ...................................: en ocasions 

excepcionals, eren representacions de combats navals. ................................: els condemnats a mort eren 

lliurats sense armes a les feres o a gladiadors armats.  

EL CIRC 

L'edifici del circ romà prové de 

............................................. grec. En el circ s'oferien 

principalment ............................................................  



 La pista o ................................, dividida per un terraplè allargat al mig (..........................).  

 A cada extrem de la .............................. hi havia una .......................... en forma de columnes. Sobre la 

..................................... hi solia haver obeliscos egipcis, estàtues de déus i els comptadors (set ous grossos 

de fusta o set dofins que servien per comptar les set voltes de què constava la cursa).  

 Tot el voltant de l'arena era ocupat per la cauea o ............................., sostinguda per un joc d'arcs i voltes, i 

separada de la pista per una barrera (podium).  

 El ............................ era on s'asseien els magistrats, la família imperial i els espectadors privilegiats.  

 De les cotxeres (...............................) sortien quan el magistrat llançava un mocador a l'arena.  

 El més gran va ser el ........................................ de Roma, amb capacitat per a 250.000 espectadors. També a 

.............................. podem restes ben conservades d'un circ romà.  

 Els carros eren normalment de ...................... cavalls (bigae) o de quatre (................................), i els portava 

un ............................................... 

EL TEATRE 

Els primers teatres  eren de....................... Però a partir del s. I 

a. C. a Roma es van començar a construir teatres de pedra. El 

teatre es dividia en parts ben diferenciades: 

 la ..................................., on seien els espectadors 

  ...................................., un espai circular on cantava i ballava el cor 

  l’ ...........................................: una plataforma on actuaven els actors i un edifici que feia de teló de 

fons, magatzem i vestidors (scaena).  

  

A Roma el més important va ser el de ...................................., amb una capacitat per a 27.000 espectadors. A la 

península Ibèrica els més ben conservats són el de ................................... (5.500 espectadors) i el de 

........................................ En canvi les restes del de .............................. es troben molt malmeses. 

 

  



LA LLENGUA GREGA 

 

  

 

ALFA PRIVATIVA:   quan “a-“ vol dir “no” 

Intenta esbrinar quines paraules gregues i llatines de la columna esquerra han donat lloc, un cop afegit el prefix negatiu a-, a les següents 

paraules : 

afonia – asfalt – Atanasi – anodí – anècdota - anhdrid – asfíxia – Ambròs – aspirina – anèmia – abisme – 

amnistia – analgèsic – anestèsia – asil – àtom – atròfia – amazona 

Paraula  grega Significat  

 Fons  

 Record  

 Dolor  

 Publicació  

 Sang  

 Aigua  

 Sensació  



 Dolor  

 Veu, so  

 Palpitar  

 Saquejar  

 Relliscar  

spirea Ulmària (planta)  

 Tall, divisió  

 Nodrir  

 Mortal  

 Mort  

 Pit  

 

Activitats sobre etimologia: 

1. paleografia – demografia – etnografia – criptografia – pornografia – historiografia 

a.- ¿Quin és l’element comú?    b.- ¿Què significa?  

c.- Busca altres paraules amb –grafia / grafo-  

 

2. megalomania – mitomania – toxicomania – quiromància – melomania - cocainomania 

a.- ¿Quin és l’element comú?    b.- ¿Què significa?  

 

3. antropofàgia – antropologia – misantrop – filantrop – antropoide – antropopitec 

a.- ¿Quin és l’element comú?    b.- ¿Què significa?  

 

c.- Relaciona cada paraula amb la seva definició 

  1-antropoide   a- odi a la humanitat 

  2-misantropia   b- nom de persona 

  3-antropopitec   c- aspecte humà 

  4-antropòfag   d- persona que ama la humanitat 

  5-antropòleg   e- forma de persona 

  6-filantrop   f- home -mono 

  7-antropomorf   g- estudia l’home 

  8-antropònim   h- caníbal 

 

4.-  Sabent que “fòbia”  significa “por, temor”, dedueix els tecnicismes  que significaran: 

 -por als llocs alts: 

 - por als llocs tancats 

 - por a parlar en públic 

 - por a l’ aigua 

 - por als estrangers 

 - por a tenir por 

 - por als objectes calents o tebis 
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5.- Relaciona les següents formes de matrimoni amb la seva definició: 

 

 - bigàmia   .- amb una sola persona 

 - endogàmia   .- amb dos persones 

 - exogàmia    .- amb més de dos persones 

 - poliandria   .- amb persones del mateix clan o família 

 - monogàmia   .- amb persones alienes al clan o família  

 - poligàmia   .- amb més d’un home 

 

6.- Política és una paraula derivada del grec polis. Al llarg de la història hi ha hagut diverses formes de governar , 

i sovint  trobem dues paraules gregues:  κράτος (-cràcia)   i  ἀρχή  (-arquia).  

 

Tipus de govern Qui governa? Tipus de govern Qui governa? 

Aristocràcia  teocràcia  

 El poble  Poques persones 

 Els rics ginecocràcia  

tecnocràcia   Els vells 

 La classe mitjana  No hi ha govern 

burocràcia   Una sola persona 

 Domini marítim acràcia  

 

 

 

7.- Són freqüents les figures mitològiques com a motius decoratius: recordem les més habituals 

 1- amazona    - ésser amb un sol ull al front 

 2- harpia    - dona caçadora 

 3- nike     - ocell amb cap de dona i urpes terribles 

 4- centaure    - cos de lleó i tors de dona 

 5- cariàtide    - cap i tors de dona i cos d’au (o peix) 

 6- ciclop     - meitat home, meitat cavall 

 7- esfinx     - escut rodó amb el cap de gorgona 

 8- quimera    - serp de set (o nou caps) 

 9- hidra     - escultura femenina que serveix com a columna 

 10- sirena    - home amb potes de cabra i cua de cavall 

 11- sàtir     - cos de lleó amb parts de cabra i de serp 

 12- atlant    - victòria alada 

 13- ègida    - escultura masculina que fa de columna 

 


