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2-  HISTÒRIA  DE GRÈCIA I ROMA 
 

2a - GRÈCIA 
 

ÈPOCA MINOICA    (2000 a C - 1500 a C) 
 

Civilització minoica: L’illa de Creta  apareix com el centre cultural i comercial més important 

del mar Egeu. Destaca el palau de Cnossos, relacionat amb el mític rei Minos i el laberint del 

Minotaure 

La decadència dels minoics fou provocada per l’erupció del volcà de l’illa de Thera I l’arribada  

posterior dels  aqueus. 

Mitologia: Teseu i el Minotaure. La Atlàntida. 

 

 
ÈPOCA MICÈNICA (1500 a C - 1100 aC)  
 

Civilització Micènica, amb seu a la ciutat de Micenes. És el període d’auge dels  aqueus. 

Aquests  envolten les  ciutats amb grans muralles, cadascuna aïllada de les altres. Cada 

ciutat era una ciutat-estat.  

Mitologia: guerra  de Troia, ciutat de l’Àsia Menor,  assetjada durant deu  anys pels grecs, 

fins a la seva  destrucció  

Part des relats llegendaris es narren a "La Ilíada” de Homer 

 

 

ÈPOCA OBSCURA  (1100 a C - 800 aC) 
 

Invasió dòrica que posà fi a la civilització aquea. Els doris eren un poble indoeuropeu 

semibàrbar i provocaren una època d’obscuritat a tota Grècia. El seu  centre fou Esparta. 

Desapareix l’ escriptura. Restes materials i arqueològiques quasi inexistents. 

 

 

ÈPOCA ARCAICA (776-490 aC)  
 

776: primera olimpíada, inici del calendari grec 

Esparta es una ciutat-estat organitzada por Licurg i les seves lleis. Està  governada per dos 

reis, 28 gerontes i una assemblea popular. Els ciutadans són educats en l’ús de les armes i 

Esparta compta amb el més poderós exèrcit de Grècia 

Atenes: primers legisladors: Dracó (620), Soló (594) 

La societat es divideix en tres classes socials: ciutadans, metecs i esclaus 

Tirania: Pisístrat i els fills (s. VI a C) 

Colonitzacions: ss VIII-VI a C. Empúries  

Cultura: alfabet, primers temples, Homer, Hesíode, poesia lírica, naixement de la filosofia  

 

 
ÈPOCA CLÀSSICA (490-336 a C  

Guerres mèdiques: invasió persa. Darios, rei persa, envia un fort exèrcit contra Grècia, per 

haver ajudat  ciutats d’Àsia Menor. La gran batalla va tenir lloc  a Marató (490) i van vèncer  

els atenesos,  comandats por Milcíades.  
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480: nova invasió persa. Xerxes, fill de Darios, intenta una segona invasió i arriba a 

Atenes després de  derrotar el rei Leònidas i els seus homes a les Termòpiles. 

Mentrestant, la flota atenesa derrota els  perses a la batalla de Salamina. 

479 a C: El rei d’Esparta Pausànias, amb exèrcits de tota Grècia, derrota els perses a 

la batalla de Platea. Al poc temps, la flota naval de Xerxes es derrotada prop de Mícale, 

i terminen amb el perill persa. 

Pentecontècia (479-431) / El segle de Pèricles 

 476aC: Lliga de Delos i hegemonia atenesa 

 Sota el poder de Pèricles, Atenes es converteix en el centre de la civilització grega i 

arriba a l’apogeu en tots els aspectes de la  cultura. 

 reconstrucció de la Acròpolis: Partenó; escultura  

 literatura: filosofia , tragèdia, història 

 formació de dos blocs oposats: Atenes i Esparta 

Guerra del Peloponnès (431-404 a C). S’originà per la rivalitat entre les dos principals 

ciutats gregues: Esparta i Atenes. La guerra va tenir tres etapes: 

 guerra arquidàmica (431-421) 

 guerra a Sicília (416-413) 

 guerra deceleica (411-404)  

La guerra termina en 404 amb l’entrada dels espartans a Atenes. Com a  

conseqüència, Atenes haurà de  destruir  les  muralles, acabar amb el govern 

democràtic, rendir la flota i pagar tributs. 

s. IV a C: cap ciutat s’ imposa clarament: Esparta, Tebes, Atenes.... 

 

340 - 338 a C: guerra entre Macedònia i Grècia. El rei Filip II, rei de Macedònia, 

envaeix Grècia. A la batalla de Queronea els macedonis vencen els grecs, l’any 338, i 

dominen i controlen el país. 

 

 
ÈPOCA HE·LLENÍSTICA (336-146 aC) 
 

336-323 a C: a la mort de Filip II, ocupa el tron de Macedònia  el seu  fill Alexandre el 

Gran. Els grecs es rebel·len, però són sotmesos  sense pietat per Alexandre 

Alexandre, amb un nombrós exèrcit, marxa cap a  Pèrsia. Conquista Egipte, Pèrsia, 

Mesopotàmia, Àsia Menor i Síria. Funda Alexandria en Egipte, i aquesta ciutat  esdevé  

centre de la civilització hel·lènica. A la seva mort, el 323 a C, l’imperi es divideix entre 

els seus generals 

199 a C Els romans declaren la guerra als  macedonis, que s’havien aliat amb Cartago.  

Vencen els romans contra Filip V, a Cinoscèfalos, Tessàlia, i alliberen les ciutats 

gregues del domini macedoni... 
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168a C: A Filip V el succeeix  Perseu, qui ataca Roma per a  recuperar el domini 

perdut. Els  romans, sota el comandament de Paulo Emili, vencen a Pidna. Així, 

Macedònia es converteix en província romana, i Roma adopta mesures molt rígides 

contra les ciutats gregues que havien recolzat els macedonis  

 

 

DOMINACIÓ ROMANA (146 aC – 395dC)   / BIZANCI (395 dC – 1453dC) 
 

146 a C: Grècia es converteix en  província romana. Continuarà en aquesta situació 

fins la divisió de l’imperi romà (395dC) i, després de la caiguda de ll’Imperi Romà 

d’Occident, el 476 d C, formarà part de l’imperi  romà d’Orient, Bizanci, fins el 1453 dC 

 

 
Activitats (sobre 6’5p) 
 

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 
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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 
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FITXA PEL·LÍCULA “300” 

 
1. Completa el següent quadre amb el nom i la cronologia (anys)  de les etapes històriques de 

Grècia i Roma: (1p) 
 
       

Grècia  Roma 

2000-1500 – (Època Minoica) 

 1600-1200   (..............................................) 

1200-........  (...............................................) 

............   - ............ (....................................) 753- ................  (.....................................) 

................  -............. (.................................) 
............... - 27aC  (.....................................) 

............. – 168 (..........................................) 

168aC-395dC  ( Dominació romana) 
27ac-476 dC     (.....................................) 

 

   
 

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

 
 
 

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

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

 
a. Leònidas 

 
 

b.  Xerxes 
 
 

c.  Efialtes 
 
 

5. 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) 

 
 
 
 

6. Descriu l’educació espartana. Per què era així? (1p) 
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7. 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 

 

 


