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Centre:    

Curs:                                                  Data:  

Nom de l’alumne/a: 

1 La marató és la cursa olímpica pedestre més llarga. El seu origen data de la gesta del soldat Filípides, correu 
atenès que va córrer des de la plana de Marató fi ns a Atenes per tal d’anunciar la victòria dels grecs en les 
guerres mèdiques. Quan va arribar, després d’anunciar “hem vençut”, va caure mort d’esgotament. 

Quants quilòmetres es recorren en una marató?

2 Llegeix el fragment de l’Eneida que recull les paraules de la reina Dido: 

Aquest és el meu prec: barrejo aquest lament profund amb la meva sang. Odieu vosaltres, oh tiris, 
des d’ara la seva nissaga i els seus descendents i oferiu el vostre odi com a present a les meves 
cendres; que mai no hi hagi amistat ni pactes entre els nostres pobles: neixi del nostre llinatge un 
venjador que persegueixi els troians amb la fl ama i el ferro ara i en el futur, en qualsevol època que 
s’enfrontin les nostres forces. Ho imploro, lluitin costes contra costes, onades contra onades, ar-
mes contra armes; que lluitin els nostres pobles i els seus descendents.

                                                  VIRGILI, Eneida, IV, 621-629

Ara fes els exercicis següents:

a)  Després d’un temps d’amor, Enees va complir les ordres de Júpiter i va marxar del costat de Dido per 
fundar un poble nou. Dido va maleir Enees i els seus descendents. Anys més tard, fruit de l’odi provocat 
per aquestes malediccions, van tenir lloc unes guerres molt importants. Quin nom van rebre aquestes 
guerres entre romans i cartaginesos? 

b)   Explica quin signifi cat tenen les paraules i expressions següents en el text anterior: 
tiris, un venjador, costes contra costes i els nostres pobles.

c) Busca en un atles geogràfi c les ciutats principals de l’antiga Fenícia, pàtria de la reina Dido.

Activitats d’ampliació Unitat 1
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Centre:    

Curs:                                                  Data:  

Nom de l’alumne/a: 

3 Es conserven gairebé deu mil inscripcions escrites en llengua etrusca, que proven que el seu origen no és 
indoeuropeu, i que s’escrivia de dreta a esquerra. Se sap el signifi cat d’algunes paraules i se’n coneixen les 
terminacions més habituals, però encara no s’ha aconseguit desxifrar un text complet. L’origen d’aquesta 
llengua, com el dels mateixos etruscos, és un enigma. 

a) Els grecs, com anomenaven els etruscos? 

b) I els romans?

4 Es diu que Alexandre, després de la conquesta d’Egipte, va voler edifi car-hi una gran ciutat grega que por-
tés el seu nom. Un dia, mentre dormia, quan ja tenia l’espai triat i mesurat, va tenir una visió meravellosa: 
un home de cabells blancs i aspecte venerable va recitar-li aquests versos:

En l’ondulat i ressonant mar
hi ha una illa, davant d’Egipte,
amb el nom de Faros distingida.

Odissea, IV, 354

Qui era aquest home que s’aparegué en somnis a Alexandre? 

Activitats d’ampliació Unitat 1
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Centre:    

Curs:                                                  Data:  

Nom de l’alumne/a: 

1 Llegeix els textos següents i identifi ca’ls amb la història mitològica que tracten:

Árdese Troya, y sube el humo oscuro 
al enemigo cielo, y entre tanto
alegre Juno mira el fuego y llanto.
¡Venganza de mujer, castigo duro!

El vulgo, aun en los templos mal seguro,
huye, cubierto de amarillo espanto;
corre cuajada sangre el turbio Xanto,
y viene a tierra el levantado muro.

Crece el incendio propio al fuego extraño;
las empinadas máquinas cayendo,
de que se ven ruinas y pedazos;

y la dura ocasión de tanto daño,
mientras vencido Paris muere ardiendo,
del griego vencedor duerme en los brazos.

LOPE DE VEGA, Árdese Troya

Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
ple d’aventures, ple de coneixença.
Els Lestrígons i els Cíclops,
l’aïrat Posidó, no te n’esfereeixis:
Són coses que en el teu camí no trobaràs,
no, mai, si el pensament se’t manté alt, si una
emoció escollida
et toca l’esperit i el cos alhora.
Els Lestrígons i els Cíclops,
el feroç Posidó, mai no serà que els topis
si no els portes amb tu dins la teva ànima,
si no és la teva ànima que els dreça davant teu.

K. KAVAFIS, «Ítaca» (trad. de Carles Riba)

Activitats d’ampliació Unitat 2
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Centre:    

Curs:                                                  Data:  

Nom de l’alumne/a: 

2 Digues quina història mitològica representen les imatges següents:

a) 

c) 

Activitats d’ampliació Unitat 2
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Centre:    

Curs:                                                  Data:  

Nom de l’alumne/a: 

1 Observa la planta d’una domus romana senyorial i indica’n les parts:

2 Quin noms reben els vasos grecs següents?

3 Busca exemples de mosaics romans i classifi ca’ls segons el tipus de tècnica emprada.

4 Busca exemples d’escultura grega i classifi ca’ls segons el període al qual pertanyen.

5 Fes una visita virtual a la ciutat de Tàrraco i resumeix el que has vist a les pàgines que has visitat.

Activitats d’ampliació Unitat 3
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Centre:    

Curs:                                                  Data:  

Nom de l’alumne/a: 

1 Llegeix aquest text i contesta les preguntes:

Tanmateix la possessió d’una amistat roman ferma i estable per a tothom; i encara que tinguessin 
aquells altres béns que són com regals de la Fortuna, amb tot, no podria ser agradable una vida 
solitària i privada dels amics.

CICERÓ, Sobre l’amistat, VI

a) Quan va viure Ciceró? 

b) En quins altres àmbits destacà Ciceró, a més de l’escriptura?

c) Estàs d’acord amb l’opinió que té l’autor sobre l’amistat?

2 Encara que, tal com hem vist, en l’època clàssica la dona era tractada com un ésser inferior, privada de la 
major part dels drets dels homes, tant a Grècia com a Roma hi havia també dones cultes. A mesura que 
passava el temps, les dones anaven guanyant independència i una mica de llibertat.  

a)  Busca en la Constitució espanyola quin article tracta sobre la igualtat dels espanyols davant la llei sense 
que pugui prevaler cap discriminació per raó de sexe. 

b) Copia aquest article.

3 La família és la base de l’estructura de la nostra societat en la majoria de pobles de tot el món. S’hi educa 
els nens. En l’antiga Esparta l’Estat s’ocupava de la seva educació; els nens estaven amb la seva mare tan 
sols fi ns als set anys. 

a) Busca l’etimologia de la paraula educar.

b)  Prepara un debat sobre la diferent forma de comportament social dels espartans i proposa’l a classe als 
teus companys.

Activitats d’ampliació Unitat 4
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Centre:    

Curs:                                                  Data:  

Nom de l’alumne/a: 

4 Omple la graella següent amb els noms dels dies de la setmana:

llatí català castellà anglès francès

Lunae dies

Martis dies

Mercurii dies

Iovis dies

Veneris dies

Sabbatum

Dominicus dies

5 Abans de l’existència de la moneda, els romans utilitzaven com a canvi el ramat. Per això la paraula pe-
cunia (‘diners’ o ‘riquesa’) prové de la paraula pecus (‘ramat’). Les paraules catalanes pecúnia, pecuària, 
peculi i pecuniaris conserven l’arrel llatina de pecus. Busca el seu signifi cat en un diccionari i després col-
loca-les al seu lloc:

a) On anirem, sense ............................? (diners) 

b) L’economia d’un país es basa en la seva riquesa ............................ (dels ramats). 

c) Per què no inverteixes el teu ............................ (diner particular) en aquestes accions? 

d) Han passat tota mena de maldecaps; sobretot ............................ (de diners).

I com que el ramat es comptava per caps (capita), tenim altres paraules del món de l’economia que pro-
cedeixen de la ramaderia, com per exemple capital, capitalista.

6 En la gastronomia romana eren molt usades les plantes aromàtiques. Diversos escriptors ens han deixat 
obres sobre la tècnica culinària. Va destacar Apici, al segle I dC, autor de De re coquinaria. Com que era 
un home molt afeccionat a menjar bé, Apici va elaborar les receptes amb una doble fi nalitat: donar plaer a 
l’estómac i procurar una bona digestió. 

Llegeix aquesta recepta i prova de fer-la a casa:

Traieu l’os d’uns dàtils, empleneu-los de nous, pinyons o de pebre mòlta. Emboliqueu-los amb 
sal, fregiu-los en un recipient amb mel cuita i serviu-los. 

APICI, XIII, 1

Activitats d’ampliació Unitat 4
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Centre:    

Curs:                                                  Data:  

Nom de l’alumne/a: 

1 La ciutat de Lleó, a Hispània, va rebre el seu nom del campament de la Legio VII Gemina, que hi va romandre 
algun temps durant les campanyes que van portar a terme els romans per conquerir les terres càntabres, i 
no ve, com pot semblar, de l’animal que porta aquest nom. De vegades, els noms dels pobles o ciutats ens 
fan imaginar etimologies errònies, i, fi ns i tot, divertides. Així, per exemple, Sant Salvador de Guardiola no es 
refereix a aquest estri per estalviar, sinó que és un derivat diminutiu de guàrdia, que signifi cava fortalesa. 

Busca en un diccionari la defi nició de la paraula toponímia.

2 Escriu al costat del topònim de la ciutat antiga el nom actual corresponent entre els següents: 

Pàdua – Tarragona – Lleida – Sevilla – Jerusalem – Mèrida – Saragossa – París – Lió – Bordeus –
Girona – Magúncia – Londres – Narbona – Istanbul – Trípoli 

ciutat antiga ciutat actual ciutat antiga ciutat actual

Hierosolyma Lutetia

Burdigala Ilerda

Tarraco Londinium

Emerita Augusta Mogontiacum

Caesaraugusta Hispalis

Lugdunum Byzantium

Patavium Tripolis

Gerunda Narbo

Activitats d’ampliació Unitat 5
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Centre:    

Curs:                                                  Data:  

Nom de l’alumne/a: 

3 La ciutat de Palmira va ser una de les grans cruïlles de l’Imperi romà. Ciutat molt antiga, va ser aliada
de Roma des de principis de l’Imperi, i va adoptar les institucions romanes. Les caravanes carregades de 
perfums d’Aràbia, les espècies i fustes de l’Índia i els teixits de seda de la Xina travessaven aquesta ciutat. 
Aquest fet la va convertir en una ciutat molt rica i opulenta; en el segle II dC s’hi van construir monuments 
de gran importància. Està situada en un oasi. Busca en una enciclopèdia a quin país has d’anar per veure’n 
les ruïnes.

4 La milla romana equivalia a 1.000 passus, és a dir, 1.482 metres. La unitat base de longitud era el peu, 
que equivalia a 296 mil·límetres. L’arquetip d’un peu estava dipositat en el temple de Iuno Moneta. On era 
aquest temple?

5 Les biblioteques van rebre un gran impuls durant el Renaixement gràcies a Petrarca, Bocaccio i Nicolau V. 
Amb l’ajut d’una enciclopèdia, completa les dades d’aquests tres personatges:

a)  Petrarca va ser un escriptor nascut a ..........., al segle ...........; és considerat la primera fi gura de l’hu-
manisme.

b)  Boccaccio era de .................; va viure al segle .............; la seva obra principal s’anomena el Deca-
meró, i és una col·lecció de .......... contes; és una de les fi gures més destacades dels inicis de l’huma-
nisme.

c)  Nicolau V va tenir la dignitat religiosa de ................; fou el fundador de la biblioteca Vaticana i va inten-
tar convertir la ciutat de ................ en la capital del Renaixement. Va viure al segle ..............

Activitats d’ampliació Unitat 5
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Centre:    

Curs:                                                  Data:  

Nom de l’alumne/a: 

1 Busca l’argument de les òperes que apareixen a la pàgina 142 del llibre.

2 Esbrina quin mite il·lustra aquesta obra de Guido Reni que es conserva al Museu del Prado de Madrid.
Després, contesta les preguntes.

a) Com es diuen aquests dos personatges?

b) Què fa ella? I ell?

c) Quin animal va alletar la noia quan era petita?

d) Què és el que no volia fer ella de cap manera?

e) Què volien fer amb ella els centaures Rec i Hileu?

f) Quina qualitat tenia aquesta noia?

g) Quin regal li havia donat Afrodita al noi?

h) Quin estratagema va fer servir el noi per guanyar-se la noia?

i) Quin sacrilegi van cometre els dos contra Zeus?

j) Què va fer Zeus amb ells?

Activitats d’ampliació Unitat 6
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Centre:    

Curs:                                                  Data:  

Nom de l’alumne/a: 

1 Llegeix el text següent, en el qual Virgili narra els preparatius per a una cacera:

Al mig, deixant l’Oceà, s’aixeca l’Aurora.
Surt de les portes, a sol ixent, el jovent més selecte.
Clars fi lats i cordills i dards d’ampla punta de ferro.
Trot de genets massilis i, fl airant el vent, la gossada.
Triga la reina a la cambra: els grans de Cartago l’esperen.
Al llindar; recoberta de porpra i d’or, la muntura
fogosament potolla i la brida escumosa mastega.
Ella s’avança, a la fi , voltada d’enorme seguici:
una clàmide duu de Sidó, de vores brodades;
d’or és el seu buirac; un nus d’or els cabells li relliga;
una fíbula d’or li subjecta la vesta de porpra.
Van avançant amb Iulus xalest els frigis que havien
d’acompanyar-la i, més radiant que els altres, Enees
se’ls ajunta i llavors reuneix les dues escortes.

                               VIRGILI, Eneida, IV, 129-142 (trad. de Miquel Dolç)

Llegeix aquest romanç castellà del segle XVI i compara’l amb el passatge anterior:

Por los bosques de Cartago preguntando iba la reina 
se salen a montería al niño qué tal venía,
la reina Dido y Eneas si se le acuerda de Troya,
con muy gran caballería. si vio cómo se perdía;
Ana, hermana de la reina, su padre tómala la mano,
y Julio Ascanio los guía de esta manera decía.
a la dehesa de Juno 
donde la caza se cría;

                                                    Silva de Romances

2 Busca en un diccionari mitològic i omple els espais en blanc de l’arbre genealògic dels atrides, protagonistes 
de moltes tragèdies, com has vist.

 Tídar  Leda  Atreu Èropa

 .....................  Clitemnestra  ..................... Menelau

  ..................... Electra Ifi gènia 

Activitats d’ampliació Unitat 7
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Centre:    

Curs:                                                  Data:  

Nom de l’alumne/a: 

3 Llegeix aquests poemes d’autors clàssics traduïts a l’anglès: 

Tell everyone                                           
Now, today, I shall
sing beautifully for
my friend’s pleasure.

SAFO (trad. de Mary Barnard)

Water bring, and bring me wine,
Bring the wreaths where fl owers entwine,
Hasten, lad; our fi sts we try,
Matched together, love and I.

                                         ANACREONT (trad. de Thomas Farrant Higham)

4 Llegeix el poema «Deslleialtat», de Konstantin Kavafi s, un poeta grec contemporani que escriví moltes 
poesies amb motius o al·lusions a personatges grecs antics.

Quan van casar Tetis amb Peleu
al brillant convit de noces s’alçà Apol·lo,
i va felicitar els casats de nou
pel plançó que naixia d’aquella unió.
Va dir: «Mai no el danyarà cap malaltia
i tindrà llarga vida.» Quan digué això,
Tetis va alegrar-se molt, que les paraules
d’Apol·lo, savi en profecies,
li semblaren com una garantia per al seu fi ll.

Ara respon aquestes preguntes:

a) Qui fou el fi ll de Tetis i Peleu?

b) Quin signifi cat té l’expressió taló d’Aquil·les?

5 Una de les primeres característiques de la vida religiosa antiga era la superstició: es buscava el suport dels 
déus i per això es consultaven sovint els oracles, en particular els d’Apol·lo. En quina ciutat grega tenia 
aquest déu un oracle molt famós?

6 El gènere bucòlic és molt poètic, ja que representa un contingut rural o pastorívol. Escriu un petit diàleg 
entre dos pastors que parlen dels seus amors i de la seva feina amb el ramat. Després tria un company
o companya i feu-ne la lectura en veu alta. 

Activitats d’ampliació Unitat 7
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Centre:    

Curs:                                                  Data:  

Nom de l’alumne/a: 

1 Llegeix aquest text i contesta les preguntes:

Els espartans consideren vergonyós aprendre altres arts que no siguin les que es necessiten per a 
la guerra. Tots ells mengen en comú. Els exercicis físics no solament són propis dels homes, sinó 
també de les dones. Als estrangers, no els és possible viure a Esparta, ni tampoc els espartans 
poden anar a l’estranger. També és vergonyós per a un espartà enriquir-se. Tots s’enorgulleixen de 
mostrar-se respectuosos i obedients a les magistratures.

NICOLAU DE DAMASC

a) Què consideren vergonyós, els espartans?

b) Què és un orgull per a un espartà?

c)  Quina és la conseqüència que els espartans no surtin fora d’Esparta i que els estrangers no hi puguin 
viure?

d) Creus que les dones i els homes espartans rebien la mateixa educació?

2 Busca més informació sobre la civilització espartana i sobre els confl ictes entre Atenes i Esparta.

3 Situa la regió d’Esparta en aquest mapa: 

Activitats d’ampliació Unitat 8
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Curs:                                                  Data:  

Nom de l’alumne/a: 

4 Qui va ser Leònides d’Esparta? Busca informació sobre aquest personatge històric.

5 Busca informació sobre la batalla de les Termòpiles i la batalla de Marató.

 

Activitats d’ampliació Unitat 8
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Centre:    

Curs:                                                  Data:  

Nom de l’alumne/a: 

1 Completa la graella següent. Llegeix el poema de Catul de la pàgina 185, de manera que cada registre cor-
respongui a un mateix signifi cat.

llatí català castellà francès

 vivamus  

 estimem-nos  

 mea

  dame donne-moi

 cents

 mille  

 després  

  autres

todavía

basia

2 La paraula polisèmia prové de polys, ‘molts’, i sema, ‘senyal’; denominem així la propietat d’un mot que té 
diferents signifi cats. Per exemple: banc (per seure-hi) / banc (per guardar-hi els diners). 

Escriu els diferents signifi cats de les paraules polisèmiques següents:

planta: .........................................................................................................................................................

gat: .............................................................................................................................................................

fulla: ............................................................................................................................................................

arrel: ............................................................................................................................................................

atracar: ........................................................................................................................................................

pupil·la: ......................................................................................................................................................
..

Activitats d’ampliació Unitat 9
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Centre:    

Curs:                                                  Data:  

Nom de l’alumne/a: 

3 Fixa’t bé en el signifi cat d’aquests llatinismes i digues en quin context solen utilitzar-se:

llatinisme signifi cat context 

conclave acte de la reunió dels cardenals

cum laude amb lloança

dúplex compost de dos elements

ínterim en l’endemig

nòmina noms, paga mensual

  

 

4 El terme pèplum designa el gènere cinematogràfi c que tracta temes del món clàssic. En realitat el pèplum 
era, com ja saps, una peça de roba que duien les dones gregues. Digues el títol de tres pel·lícules d’aquest 
gènere que t’hagin agradat especialment.

5 Aquestes paraules són derivades del grec i tenen relació amb el món del teatre: mimos, que signifi ca
‘actor’, ‘mim’, ‘comediant’, i odé, que signifi ca ‘cant’. 

a) Escriu derivats del mot mim.

b) Què tenen en comú les paraules melodia, tragèdia i rapsòdia? Defi neix aquests tres termes.

Activitats d’ampliació Unitat 9
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Centre:    

Curs:                                                  Data:  

Nom de l’alumne/a: 

1 Tradueix el text següent i respon les qüestions de les activitats que hi ha a continuació:

Amicus Catullum visitat. Amicus est poeta. Poeta villam intrat. Lesbia est in atrio. Lesbia poetam 
salutat. Catullus est in tablino. 

—Ave! –Catullus poetam salutat.

—Ave! –poeta respondit.

Catullus triclinium intrat. Poeta et Lesbia quoque intrant. 

Antonius, coquus in culina cantat. Antonius pavonem coquit. Coquus est laetus. Catullus et Les-
bia coquum audiunt. Catullus non est laetus. Catullus cenam exspectat. Lesbia et poeta quoque 
cenam exspectant.

2 Escriu en cada casella les paraules que estan en aquests casos o les que són verbs:

nominatiu acusatiu ablatiu verb

Activitats d’ampliació Unitat 10
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Centre:    

Curs:                                                  Data:  

Nom de l’alumne/a: 

3 Declina la paraula llatina culina i la paraula grega l›ra.

4 Qui van ser Catul i Lèsbia?

5 Tradueix al grec les frases següents:

a) Atena era la deessa de la saviesa.

b) El rei condueix els joves.

c) El jutge aconsegueix la fama.

Activitats d’ampliació Unitat 10
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Centre:    

Curs:                                                  Data:  

Nom de l’alumne/a: 

1 Els coloms han estat utilitzats com a missatgers des de temps molt antics, ja a Assíria i a Mèdia. Els grecs 
donaven a conèixer a tot Grècia el nom dels guanyadors dels jocs olímpics mitjançant coloms. A Roma tam-
bé servien per difondre notícies importants. L’organització del primer correu aeri va tenir lloc en els temps de 
l’emperador Dioclecià, al segle III dC. Què signifi ca i com està formada la paraula columbofília?

2 Amb l’ajut d’un diccionari de mitologia, omple aquests buits:

Orfeu era de .................. Poeta i músic de gran fama, va perfeccionar la ............. La seva veu i la seva 
música extasiaven déus i homes; àdhuc rius, animals, arbres i roques s’animaven i corrien al seu costat per 
sentir-lo. Tota la natura es commovia amb els seus cants. Es va casar amb .................

3 Busca en una enciclopèdia o a Internet dades sobre la vida dels matemàtics Tales de Milet, Pitàgores de 
Samos, Euclides d’Alexandria, Arquimedes de Siracusa, Eratòstenes de Cirene (any i lloc de naixement i de 
mort, principals descobriments o aportacions, etc.).

4 En grec, iatrós signifi ca ‘metge’. Molts metges especialistes reben una denominació acabada en el sufi x 
-atre, ‘metge’, o en -leg (logos), ‘estudi’. Per exemple, pediatra i ginecòleg. Fes una llista de metges espe-
cialistes, separant els que acaben en cadascuna d’aquestes dues terminacions.

5 Amb relació a la botànica, es pot recordar la utilització de les plantes com a remeis per a les malalties des 
de l’antiguitat. En grup, recopileu remeis casolans que utilitzeu els companys i companyes per a petits mal-
estars: herbes, com la camamilla, el poliol, la menta, etc., massatges, aigües o alguns altres elements.

Activitats d’ampliació Unitat 11


