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EL  MARC  GEOGRÀFIC  DE  GRÈCIA  -  REFERÈNCIES CULTURALS 
 
 

El nom del país:  Hèl·lade i   Grècia (Graii) 

 

Característiques generals: 

1. Situació geogràfica: península balcànica, 

costes  asiàtiques del mar Egeu, illes del 

mar Egeu i sud d’Itàlia i Sicília. 

2.  El relleu:  país molt muntanyós, amb valls 

estretes i petites planes. Aquest relleu 

afavorí una economia tancada i un 

aïllament polític.   

3. El mar:  litoral molt extens: el mar és la via 

de comunicació natural 

4.  Agricultura i ramaderia: escassetat en l’agricultura: vinyes, cereals, olivera, alguns arbres 

fruiters; ramaderia a les zones muntanyoses. 

 

 Divisió geogràfica de la Grècia antiga: anirem localitzant cada lloc al mapa, veurem imatges i fotografies,  i 

comentarem el referent cultural, mitològic, artístic, literari... corresponent. 

 

 Grècia continental:  

o Peloponnès:  Corint (canal, temple, Acrocorint.) – Olímpia (jocs esportius) – Arcàdia ( tòpic 

literari)  - Esparta (capital de Lacedemònia / Lacònia),  societat militar – Micenes, Tirint 

(món micènic,  Agamèmnon) - Epidaure  (teatre, santuari).  

o Grècia central: Àtica -  Atenes (Acròpolis, Partenó, port del Pireu, plana de Marató) , Beòcia - 

Tebes (Èdip i  Antígona, Platea)  - Fòcide -  Delfos (el mont Parnàs: Apol·lo, santuari) 

o Grècia septentrional (nord): Tessàlia (mont Olimp: residència dels déus) – Macedònia 

Filip, Alexandre el Gran)  

 

 Grècia insular: 

o illes Jòniques: Ítaca (Ulisses, Odissea) 

o Cíclades: Delos  ( naixement d’Apol·lo, Lliga de Delos) - Tera (mite de l’Atlàntida) 

o Espòrades: Lesbos: Safo, poesia lírica – Quios ( Homer, poesia èpica) 

o Creta (minoics, laberint, Teseu i el Minotaure) 

o Eubea 

 

 Grècia colonial:  

o Àsia Menor: Eòlia (Troia, Aquil·les, Ilíada) -  Jònia (Milet: naixement de la filosofia, Tales) - 

Focea  (foceus, colonitzacions, Emporion) – Dòride (Rodes: Colós, set Meravelles de 

l’Antiguitat):  

o Magna Grècia: sud d’Itàlia (Nàpols, mont Vesuvi, Pompeia i Herculà) – Sicília (volcà Etna – 

Hefest, Siracusa) 
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Assenyala en aquest mapa els noms que hem comentat, amb la 

referència cultural corresponent:   
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Activitats:  

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 

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

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

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

 

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 

9-Orografia  i- País entre rius 

10-Dodecanès  j- Mar principal 

11-Orònim  k- Illes petites 

12-arxipèlag   l- Descripció de les muntanyes 



 Marc geogràfic de Grècia 

 

4 

 

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.  

 
 
 
5.- Busca, amb Google - Imatges, fotografies dels llocs que hem mencionat i fes una carpeta amb fotos 

representatives.  

Al bloc de la matèria trobaràs més activitats sobre aquest tema 


