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1- EL  MARC  GEOGRÀFIC  DE  GRÈCIA   

 

1.- El nom del país: Hèl·lade i  Grècia (Graii) 
 
2.- Característiques generals i influència de la geografia a la història de Grècia 
 

 .- Situació geogràfica: 

- península balcànica, costes  asiàtiques del mar 

Egeu, illes del mar Egeu i sud d’Itàlia i Sicília. 

- Al mig de la Mar Mediterrània, lloc molt favorable 

per a tota mena d’intercanvis, culturals  o 

comercials.  

 .- El relleu: 

- país molt muntanyós, amb valls estretes i petites 

planes. Aquest relleu afavorí una economia tancada 

i un aïllament polític.  

- independència i idiosincràsia de cada polis, ciutat-estat   

 .- El mar:  

- litoral molt extens: el mar és la via de comunicació natural; ports naturals 

- poble expert a la navegació 

 .- Agricultura i ramaderia: 

- agricultura pobre: vinyes, cereals, olivera, alguns arbres fruiters; ramaderia a les zones 

muntanyoses. 

- pluges poc freqüents 
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3.- Divisió geogràfica de la Grècia antiga. 

 

.- Grècia continental: 

 Peloponnès:  

  - Argòlide: Corint, Epidaure, Argos, Micenes, Tirint 

  - Lacònia, Lacedemònia: Esparta, mont Taíget, riu Eurotas 

  - Èlide: Olímpia 

  - Arcàdia 

  - Messènia, sotmesa per Esparta 

 Grècia central: 

- Àtica: Atenes, port del Pireu,  Marató, Eleusis 

- Beòcia: Tebes 

- Fòcide: Delfos i el mont Parnàs 

- Etòlia, Acarnània, Locrida 

Grècia septentrional (nord): 

- Tessàlia: mont Olimp, Termòpiles 

- Macedònia, Tràcia 

- Epir: Dodona 

- Calcídica: mont Athos 

.- Grècia insular: 

  - illes Jòniques: Ítaca, Corfú, Cefalònia 

  - Cíclades: Delos, Tera, Melos, Paros, Miconos 

  - Espòrades: Lemnos, Siros, Tasos, Samotràcia 

  - Creta,  Eubea, Salamina,  

  - Àsia Menor: Lesbos, Quios, Samos, Rodas, Cos 

.- Grècia colonial:  

 - Àsia Menor: 

  - Tròade i Eòlia: Troia 

  - Jònia: Milet, Èfes, Focea,  

  - Dòride: Halicarnàs, illes de Rodes i Cos 

 - Magna Grècia:  

- sud d’Itàlia i Sicília: Nàpols, Tarent, mont Vesuvi, Siracusa, Etna  

 
Activitats:  
 
1.- Relaciona les següents característiques de la geografia de Grècia amb les 
conseqüències socials i històriques. Justifica la resposta. 
 
Geografia: 1-orografia abrupta i muntanyosa 
  2-extenses costes i nombroses illes 
  3-escasa pluja i pobresa de l’agricultura  
 
Historia:  a- poble navegant 
  b- independència política de la ciutat estat 
  c- colonització i comerç 
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2.- 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- Descripció de les muntanyes 

11-Orònim  k- Illes petites 

 
 
3.- Ubica (digues on és) 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.- Omple els espais en blanc: 
 

 - La porta dels Lleons és l’entrada de la fortalesa de ........................................, on regnava 

............................................., situada en la regió de ................................................ 

 - Després de resoldre l’enigma de l’Esfinx, Èdip fou rei de la capital de Beòcia......................... 
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 - Les nou Muses, presidides per Apol·lo, residien en el mont ............................, molt a prop de 

................................., capital de Fòcida 

 - Teseu matà el ........................................, monstre tancat a l’illa de ......................................., en el 

laberint, identificat amb el palau de ............................... 

 - El déus grecs habitaven a l’............................... a la regió de .................................. 

 - Alexandre el Gran, fill de ........................... de ................................., fou educat per Aristòtil 

 
5.- Associa adequadament els noms geogràfics i els noms culturals següents: 
 
Noms geogràfics:     Noms culturals 
 

o Cnossos (Creta)    Apol·lo i Àrtemis,  

o Cíclades (Delos)    Guerres Mèdiques, 

o Espòrades (Lesbos)   Hèctor i Aquil·les 

o Àtica (Marató)    metròpoli d’Emporion 

o Ilió (Tròada)    Minotaure 

o Lacedemònia (Taíget)   Homer 

o Fòcida (Delfos),    Safo 

o Ítaca      tòpic literari, vida bucòlica 

o Focea - Massalia    Tales 

o Quios      exposició de nadons defectuosos 

o Argòlida (Epidaure)   santuari d’Asclepi 

o Jònia (Milet)    Penèlope, Telèmac, Odisseu 

o Arcàdia     santuari d’Apol·lo, panhel·lenisme 

 

6.- Associa: 

 - Halicarnàs    - Esparta 

 - Eleusis     - Istme 

 - Salamina    - batalla naval 

 - Eurotas    - Herodot 

 - Corint     - Demèter 

 - Nemea     - Gibraltar 

 - Emporion    - Grècia colonial 

 - Olimp     - Nàpols 

 - Olímpia    - Tessàlia 

 - columnes d’Hèracles   - Èlida 

 - Magna Grècia    - Argòlida 
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