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DOSSIER RECUPERACIÓ CULTURA CLÀSSICA 3R ESO CURS 2014-2015 

 

2n quadrimestre 

 

Temes treballats durant el curs 2014-2015 

 El marc geogràfic de l’antiga Grècia 

 El marc geogràfic de l’antiga Roma 

 Història de Grècia 

 Història de Roma 

 Els grecs a Hispania: Emporion 

 Els romans a Hispania: Tarraco 

 Llengua grega i hel·lenismes  
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El marc geogràfic de 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 
 

 

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 
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9-Orografia  i- País entre rius 

10-Dodecanès  j- Mar principal 

11-Orònim  k- Illes petites 

12-arxipèlag   l- Descripció de les muntanyes 

 

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 
 

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

Adriàtic, Mar de Creta, Macedònia, Creta.  
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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 
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Història de Grècia 

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

  - Minoica              (______       -     ______) 

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

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

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

  - Clàssica  (______       -     ______) 

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

  - Dominació Roma (149 aC        - ______) 

 Roma 

  - Monarquia   (753 aC      -   509 aC) 

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

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

1. 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 

 
   

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

 

 

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

 

 Formació de la Lliga de Delos 

 Batalla de Marató 
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 Mort d’Alexandre el Gran 

 Final de la Guerra del Peloponnès 

 

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

 

 Minoics 

 

 Micènics 

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

 

 a les guerres mèdiques? 

 

 a la guerra del Peloponnès? 

 

6. 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 

 

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

 

 Ítaca 

 batalla de Marató 

 Pèricles 

 Minos 

 Empúries 
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Història de Roma 

 
1. Fes un esquema amb el nom i la cronologia de les etapes històriques de Grècia i Roma: 

     

Grècia  Roma 

2000-1500 

 1600-1200 

1200-776 

776-490 753-509 

490-323 
509-27aC 

323-168 

168aC-476dC 
27ac-476 dC 

 

  

2. Quines van ser les tres grans formes de govern al llarg de la història de Roma? Qui manava a 

cada etapa? 

 

3.  Omple els buits amb la paraula adequada:  monarquia, Ròmul, Laci, Roma, Rem, rei, Tíber 

 
 

 La ciutat de Roma es va fundar a la regió del ............. 

 Segons la llegenda, els germans ................. i ....................van ser abandonats al 

................ abans de fundar .................. 

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

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

4.  Quina potència va lluitar contra els romans pel domini del Mediterrani durant la República? 

Com anomenem aquests conflictes? Quin en va resultar vencedor?  

 

 

5. Fes una relació de les dinasties i emperadors dels segles I i II dC  
 
 

6. Busca informació sobre l’urbanisme de Roma, i descriu cinc edificis o espais representatius d’una 
gran ciutat romana. 

 

 
7.- Defineix els següents noms o termes corresponents al sistema polític romà:  

cònsol – triumvirat – senat -  pretorians -  panem et circenses 
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Els grecs a Hispania: Emporion 

 

1. Llegeix el tema "Empúries" al dossier, consulta les webs indicades i fes un petit comentari dels 

següents noms:  

 foceus 

 colonització 

 emporion 

 Magna Grècia 

 Massalia 

 St. Martí d'Empúries 

 Palaiapolis 

 indiketes 

 Neapolis 

 Segona guerra púnica 

 Marc Porci Cató 

 Gerunda – Ilerda – Barcino – Tarraco 

 

2 Llegeix aquesta descripció d’Emporion del geògraf Estrabó, al s. I dC 

 

Emporion és una fundació dels massaliotes que dista de Pyrene i de la frontera d’Ibèria amb la 

Cèltica uns 200 estadis. És una costa rica en tots els aspectes i té bons ports. Allà també s’hi 

troba Rhode, petita colònia dels emporitans,, tot i que alguns diuen que es tracta d’una fundació 

dels rodis. Tant allà com a Emporion veneren l’Àrtemis Efèsia, però el motiu l’exposarem en el 

capítol referent a Massalia. Els emporitans vivien abans en un illot proper a la costa, que 

actualment rep el nom de Palaiapolis, però ara viuen a terra ferma. La ciutat és doble, dividida per 

una muralla perquè anteriorment havien tingut com a veïns alguns indiketes, els quals, tot i que es 

regien amb lleis pròpies, per raons de seguretat varen voler tenir en comú amb els grecs el recinte 

emmurallat, i aquest fou doble, dividit per una muralla mitjancera. Però amb el pas del temps 

varen convergir cap a la mateixa constitució política, barreja de lleis gregues i bàrbares, fet que 

passà també en altres llocs... 

A partir de la lectura d’aquest text, extreu les dades següents a mode de resum: 

1. nom de les colònies gregues: 

2. divinitat venerada a Emporion 

3. origen dels fundadors 

4. ubicació:  

5. característiques de la colònia Emporion:  
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2. Amb el mapa següent del lloc arqueològic, el  dossier i amb les Imatges d'Empúries, fes un 

itinerari turístic per les restes arqueològiques i el museu, explicant a un possible visitant què es 

trobarà en el seu recorregut. 

 

 

http://www.xtec.es/~areverte/empuries/empuries.htm
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Els romans a Hispania: Tarraco 

 

 

MONUMENTS ROMANS A TARRACO 

1.- .............................. .............................. 

La transformació que sofreix aquest monument es a partir del martiri . 

.............................................. Aquesta evolució que va sofrir l'Amfiteatre, que va deixar 

de ser escenari de lluites entre gladiadors i bèsties per ser un espai de culte, és un bon 

exemple de l'evolució del període de cristianització en un lloc pagà.  

 

2.- ....................................................................... 

.............................. és un arc del triomf construït pels romans al segle I dC. La seva 

presència marca la importància de Tarraco com a capital de la província. És un testimoni de 

la reforma de la via de comunicació entre Cadis i Roma, l'antiga Via Heràclia que durant el 

principat d'August va passar a anomenar-se ...............................  

 

3.-........................................................................... 

El nucli inicial de la vil·la de Centcelles se situa al segle II dC., però és als dos 

segles següents quan aconsegueix la seva esplendor. Al segle IV es transforma 

en monument funerari, segons una llegenda per acollir les despulles de 

l'emperador Constantí.  

 

4.- .............................. .............................. 

El Circ ocupa la terrassa inferior de les tres que van construir 

els romans a la part alta de la ciutat. A Hispània només es 

coneix l'existència de sis edificis dedicats a les curses de 

bigues i quadrigues, espectacle preferit pels ciutadans de 

l'Imperi.   

 

Les seves grades podien acollir més de .............................. espectadors, tots asseguts i amb una vista excel·lent 

de tot el que passava a l'arena. 

 

5.- Fòrum .............................. 

El ........................................ que actualment seria el .............................. de la 

ciutat, va créixer al voltant d'una basílica. Al seu interior hi havia les tabernae  o, 
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el que és el mateix, les botigues, El Fòrum de la Colònia servia també com a lloc de reunió dels ciutadans que 

parlaven de política o de l'activitat social de la ciutat  

 

 

6.- Fòrum ........................................................... 

El Fòrum Provincial va a ser el lloc on es concentraven els signes de la 

dignitat imperial i l'Administració des d'on es dirigia la Hispània 

............................... La construcció es va iniciar sota el principat de 

l'emperador .............................., a partir de l'any 69 dC. la part central de la 

qual havia una gran plaça. 

Les torres del .............................. .............................. són dos dels extrems 

del Fòrum Provincial, des dels quals s'accedia a les dependències 

administratives.  

 

7.- .............................. .............................. 

La Vil·la dels .............................., una de les més importants i més 

ben conservades de les moltes que es van construir al voltant de 

Tarragona, es troba al municipi ...............................  

 

8.- .............................. .............................. 

La construcció de la muralla de Tarragona, la primera de la Península Ibèrica, s'inicia al 

.............................. per un motiu exclusivament ............................... És l'element més important 

que es conserva a la ciutat d'època ............................... És un dels símbols més emblemàtics de 

Tarragona i una construcció que ha marcat la configuració de la fisonomia urbana des de 

l'antiguitat fins al segle XIX. 

 

9.- .............................., ..............................  

La .............................. situada al costat del riu .............................. data del segle I dC, però és a 

partir del III quan sofreix una gran transformació. En aquest període es vincula a la comunitat 

cristiana de Tarraco. Es tracta d’un conjunt funerari de l’època tardoromana molt important. És 

destacable per la riquesa i varietat dels diferents tipus d'inhumacions, monuments funeraris i 

restes escultòriques. 

10.- ............................. .............................. 



12 
 

. ..............................  és un dels .............................. que van construir els romans per portar l'aigua a la 

ciutat de Tarraco. Es tracta d'un dels aqüeductes més ben conservats dels construïts a Hispània.  

 

11.- .............................. .............................. 

El Teatre de Tarragona és un dels monuments que s'han conservat pitjor a causa dels 

atacs que ha sofert per causa de l'especulació. Als anys vint va perdre prop de quinze 

fileres de grades com a resultat de la construcció d'una fàbrica. Tarragona conserva 

els tres edificis d'espectacles romans: el .............................., .............................. i el ...............................  

 

12.-.......................................................... 

La coneguda com .............................. és un monument .............................. que va ser bastit al 

costat de la ...............................  

  

13.- .............................. 

Consisteix en un gran clot produït per l'extracció de la pedra calcària de color groguenc. La cavitat 

que forma és d'uns 100m. de llargada per 50m. d'amplada. A la part central hi ha restes de 

l'element més emblemàtic de la pedrera que és " .............................. ..............................  d'uns 17 

m. d'alçada, que indica el nivell original de la pedra extreta.  
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La llengua grega: hel·lenismes 

L’etimologia estudia l’origen i el significat de les paraules. Moltes paraules gregues van passar a les llengües 

actuals, especialment com a llenguatge científic i tècnic. 

Veurem com podem entendre molts tecnicismes a partir d’una llista d’ètims grecs, i deduir el significat d’altres. 

Ètim Transcripció Significat Hel·lenismes (escriviu altres) 

 a (an) no, sense  

 auto- mateix autòpsia 

 bio- vida microbi 

 cardi- cor cardiologia 

 cefal(e) cap encefalitis 

 derma(t) pell dermatologia 

 endo dins endoscopi 

 filo- amic, amor filosofia 

 fobia- por fotofòbia 

 fono- so, veu fonendoscopi 

 ger- vell geriatria 

 ginec- dona ginecologia 

 graf- escriure encefalograma 

 hema(t) sang hematologia 

 iatria medicina psiquiatria 

 laring gola otorinolaringologia 

 log- estudi ginecologia 

 metro mesura termòmetre 

 micro- petit microscopi 

 necro mort necròfag 
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 neur- nervi neuropatia 

 odont- dent odontologia 

 oftalm ull oftalmologia 

 onco tumor oncologia 

 ops vista necròpsia 

 oto oïda otitis 

 pat patiment patologia 

 ped- nen pediatria 

 podo peu podologia 

 psiqu ànima psicologia 

 rino nas rinàlgia 

 scop observar periscopi 

 sin unió, amb sinopsis 

 tele lluny telescopi 

 termo calent hipotèrmia 

 traumat ferida traumatologia 

 

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  
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 Sang  

 Aigua  

 Sensació  

 Dolor  

 Veu, so  

 Palpitar  

 Saquejar  

 Relliscar  

spirea Ulmària (planta)  

 Tall, divisió  

 Nodrir  

 Mortal  

 Mort  

 Pit  
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L’ALFABET GREC:  ACTIVITATS 

 

1.- Escriu el teu nom i cognoms en grec: 

2.- Copia les següents paraules en majúscula i minúscula 

3.- Llegeix en veu alta 

4.- Intenta deduir el significat per intuïció o pensant en possibles derivats 



 Majúscula Minúscula Lectura, significat i derivats 
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MEDICINA I SALUT 
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Completa aquesta taula  

Grec Llatí Català-castellà i derivats 

 Caput-itis  

 Oculus-i  

 Nasus-i  

 Bucca-ae, Os, oris  

 Dens, dentis  


 Lingua-ae  

 Auris-is,           

Auricula-ae 
 

 Manus-us  

 Digitus-i  

 Pes, pedis  

 Cor, cordis  

 Pulmo-onis  

 Iecur-oris  

Altres parts dels cos humà 

 Cutis-is  

 Musculus-i  

 Nervus-i  

 Sanguis-inis  

 Vena-ae  

 Culus-i  

 Renes-um  

 supercilium  

 palpebra  

 intestina  
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A quina part del cos fa referència cada parella de paraules? 

Oculista  Oftalmòleg  

Dentista  Odontòleg  

Suprarenal  Nefrític  

Digital  Dactilar  

Auriculars  Otitis  

Nasal  Rinitis  

Pedicura  Podòleg  

Pulmonia  pneumònia  

Oral  Estomatòleg  

Lingüística  Políglota  

Manual  Quiròfan  

Capital  Cefalea  

Muscular  Mioma  

Cordial  Cardiologia  

Sanguinari  Hemorràgia  

Nerviós  Neurona  

Cutani  Epidermis  

 

 

Col·loca la paraula corresponent al costat de la seva definició: 

 

MÀ:  manufactura, manual, manuscrit, quirúrgic, cirurgia, quiromància 

 

 - acció de fer a mà o mitjançant maquinària 

 - endevinació per l’observació de les línies de la mà 

 - escrit amb la mà 

 - medicina que pretén guarir malalties operant amb la mà 

 - relatiu a la cirurgia 

 - fet a mà 

DIT: dígit, digitació, digitígrad, dactiloscòpia, dactilografia, dàctil 

 - manera de moure els dits per a fer funcionar una  

 - peu mètric de la poesia grega i llatina; propi dels dits 

 - que camina posant solament els dits a terra 

 - tècnica d’escriure a màquina 
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 - nombres que es representen amb una sola xifra 

 - identificació per comparació de les impressions digitals 

LLENGUA: lingüiforme, lingüística, glossari, glossitis, glotó, lingual 

 - ciència del llenguatge 

 - diccionari parcial d’un autor, d’una obra, d’un text..... 

 - relatiu a la llengua 

 - que menja molt, amb avidesa 

 - amb forma de llengua 

 - inflamació de la llengua 

 

Relaciona les tres columnes següents:  

epidèrmic   Malaltia cutània   Membrana exterior de la pell 

dermopatia   Cutani   Malaltia de la pell 

epidermis   Subcutani   Relatiu a la pell 

hipodèrmic  cutícula   Sota la pell 
 

 Sabent que λγος vol dir “dolor”, i el sufix –itis en medicina indica “inflamació”, quina part del cos 

es veu afectada en les següents dolences? 

 - cefalàlgia 

 - otàlgia / otitis 

 - gastràlgia  /  gastritis 

 - odontàlgia 

 - miàlgia  

 - neuràlgia  

 - hepatitis 

 - faringitis 

 - flebitis 

 - dermatitis 

 - bronquitis 

 

I si volem evitar el dolor,  prenem  un ................................................  

 


