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Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Institut Guindàvols  

Departament de Llengua castellana i 

literatura – Seminari Clàssiques  

Curs 2013   -  2014  
 

Data  

  FEINA DE RECUPERACIÓ  (a presentar el dia de l’examen de setembre) 

 Nom: Curs i grup:  4ESO - LA 

Qualificació 

RESPON 

PRIMERA PART

1. Què és la “tortuga” romana?  

2. Qui va formar el primer triumvirat?  

3. En quin segle es va produir la famosa batalla d’Ilerda es va produir al segle?   

4. Durant quina guerra va produir-se la famosa batalla d’Ilerda?  

5. Quin d’aquests conceptes no és una estança de la casa romana? 

a. atrium 

b. cubicula 

c. tablinum 

d. carceres

6. Com és 97 en números romans és:  

7. En les comèdies de quin dramaturg llatí s’inspira la pel·lícula Golfus de Roma?   

8. A quin segle va viure Plaute?   

9. A quin gènere literari pertany l’obra de Plaute?  

10. Sota el mandat de quins dos emperadors romans es va construir el Colisseu?    

11. Quin poeta romà va immortalitzar el magnífic combat entre Verus i Prisc?  

12. Dos dels assassins de Cèsar foren...   

13. Segons l’etimologia del mot, dijous està relacionat amb ... 

14. Segons l’etimologia del mot, dimecres està relacionat amb ... 

15. Segons l’etimologia del mot, divendres està relacionat amb ... 

16. Segons l’etimologia del mot, dimarts està relacionat amb ... 

17. Segons l’etimologia del mot, gener està relacionat amb ... 

18. Segons l’etimologia del mot, març està relacionat amb ... 

19. Segons l’etimologia del mot, maig està relacionat amb ... 

20. Segons l’etimologia del mot, juny està relacionat amb ... 
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21. Segons l’etimologia del mot, juliol està relacionat amb ... 

22. Segons l’etimologia del mot, agost està relacionat amb ... 

23. Segons l’etimologia del mot, setembre està relacionat amb ... 

24. Segons l’etimologia del mot, octubre està relacionat amb ... 

25. Segons l’etimologia del mot, novembre està relacionat amb ... 

26. Segons l’etimologia del mot, desembre està relacionat amb ... 

27. Quins eren els 3 grans espectacles a Roma? 

28. És veritat o fals? Els teatres eren edificis ovals. 

29. A quin edifici romà pertanyen les carceres i la meta? 

30. Quin nom rebia en llatí la graderia? 

31. Qui  nom rebia columna amb 7 ous de fusta que servia de comptador al circ romà ? 

32. Nom llatí del carro de dos cavalls: 

33. quins són els dos carrers que marquen el traçat de la ciutat romana (en llatí) ? 

34. 98 en números romans és: 

a. IIC 

b. LIIL 

c. LXLVIII 

d. LXLIIX 

35. Al teatre romà s’anava a veure:   

a. Ludi scaenici  

b. Munera   

c. Naumachiae 

d. Ludi circenses 

SEGONA PART 

1. En quin segle (o any) van arribar els exèrcits romans a Catalunya i es considera la data 

fundacional de la ciutat de Tarraco? 

2. En quin segle (o any) l’emperador August es va instal·lar a Tàrraco? 

3. En quin segle (o any) la ciutat de Tàrraco cau sota el poder dels pobles visigòtics. 

4. En quina via romana o vies romanes se situava Tàrraco? 

5. A quina deessa està dedicada una de les torres de les muralles de Tàrraco? 

6. Per a què servia el circ?     
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7. Escriu les parts del circ al plànol:  

 

 

8. Uneix el terme que descriu cadascuna de les parts de l’amfiteatre de Tàrraco amb la 

seva definició: 

 terme  definició 

1 cavea  Dos passadissos soterranis creuats, que servien de 

magatzem, allotjaven els animals, els gladiadors i 

els que s’encarregaven de l’organització de 

l’espectacle. 

2 fossae  Indret on es realitzaven les funcions, cobert amb 

un pam d’arena. 

3 arena  Grades, excavades a la roca o sobre voltes, on seia 

el públic, dividit socialment. 

4 velum  Llotja on se situava el president dels jocs, és a dir, 

el qui pagava (editor) 

5 pulvinar  Porta per on retiraven els gladiadors morts. 

6 porta libitensis  Sistema per protegir-se del sol. 

 

9. Guerra a causa de la qual els exèrcits romans van arribar a Tarraco.  

10. Nom oficial en llatí de Tarragona (abreujat) 

11. Rei visigot que va conquerir finalment Tarraco.  

12. Carrer principal d’una ciutat romana que va de N a S.  

13. Emperador que va establir la seva residència a Tarraco durant tres anys.  

14. En quin segle es va construir l’amfiteatre de Tarragona? 

15. Les restes que hi ha a l’arena formen part de dos antigues basíliques. De quin estil 

són? 

16. Títol eclesiàstic que dóna nom a una de les tres torres de la muralla conservades.  

17. Tipus de parament que predomina a la primera fase de construcció de la muralla.  

18. Emperador en temps del qual es va edificar el fòrum provincial.  
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19. Expressió llatina que significa “en el lloc'. Terme utilitzat per a designar que un 

element geològic o arqueològic es troba en el lloc original.  

20. Edifici d’oci que separava i alhora comunicava l'àrea residencial de la ciutat amb el 

fòrum provincial.  

21. Deessa de la venjança protectora dels gladiadors.  

22. Vehicle tirat per 4 cavalls que participava a les curses del circ.  

23. Porta per on retiraven els gladiadors morts.  

24. En quin segle se situen els fets que apareixen a la pel·lícula Gladiator? 

25. Quin sobrenom rebia l’emperador Marc Aureli? 

26. Quin(s) personatges de la pel·lícula no van existir i són ficticis? 

27. De què va morir en realitat l’emperador Marc Aureli? 

28. Com va morir en realitat l’emperador Còmode? 

29. Situa en aquest mapa els llocs següents: Emerita Augusta, Germània, Roma, Cartago 

 

30. Observa les següents imatges i escriu el nom de cadascuna de les parts que apareix al requadre

 

 

 

 

 


