
                           SOLUCIONARI PREGUNTES 1-13. EDAT ANTIGA: ROMA 

 

1.Quan es va fundar Roma? Qui ho va fer? 

Roma va ser fundada al segle VIII aC. La va fundar la tribu dels llatins. 

2.Què va permetre a Roma conquerir tants territoris? 

Roma va poder conquerir tants territoris gràcies al poderós exèrcit que va formar, en el qual 

participaven tots els homes de la ciutat. 

Aquest potent exèrcit primer va conquerir la península Itàlica i posteriorment les terres que 

voregen el mar Mediterrani. 

Gràcies a això, la ciutat de Roma es va fer rica i poderosa fins a convertir-se en un imperi, que 

va durar del segle I al segle V dC. 

3. Com era l’exèrcit romà? Descriu un soldat. 

L’exèrcit romà s’organitzava en legions, cadascuna de les quals tenia 5000 soldats, anomenats  

legionaris. Dins d’una legió  s’hi  trobava una majoria de soldats  d’infanteria, és a dir, que es 

desplaçaven a peu. Duien una armadura per protegir-se i espases i llances per atacar. D’altra 

banda, hi havia una part de l’exèrcit, situat a la part posterior de la columna que apareix a la 

il·lustració, que es desplaçava a cavall. 

4.Digues a quin país actual està situada la ciutat de Roma. 

La ciutat de Roma està situada a l’actual Itàlia. 

5.Quins territoris va conquerir Roma? Digues el nom  de països actuals que van formar part de 

l’Imperi Romà. 

Roma va conquerir Britània (Anglaterra), la Gal·lia (França), Hispània (Espanya), la costa del 

nord d’Àfrica, Egipte, Síria, l’Àsia Menor (Turquia), Grècia, Dàcia (Rumania), i les illes de Sicília, 

Sardenya i Còrsega. 

6. A quin lloc de la península Ibèrica van desembarcar els romans? Quan? 

Els romans van desembarcar a l’Empòrion, coneguda avui en dia amb el nom d’Empúries, l'any 

218 aC. 

7. Observa el mapa de pàgina 82 i explica en quines fases van ocupar els romans el territori de 

la Península? Calcula quants anys va durar cada fase. 

Fase 1: Del 218 aC al 201 aC van ocupar el territori de la costa mediterrània, habitada pels 

ibers. (17 anys) 

Fase 2: Del 201 aC al 154 aC van avançar en direcció oest i van aconseguir conquerir-hi 

terrenys ocupats per grups celtibers. (47 anys) 

Fase 3: Del 154 aC al 133 a C van arribar a ocupar gairebé tota la Península, a excepció de la 

costa cantàbrica occidental. (21 anys) 

Fase 4: Del 29 aC al 19 aC Costa cantàbrica occidental. Aquesta fase va ser la més ràpida.  (10 

anys) 



8.Qui eren els celtes i els ibers? Quines zones de la península Ibèrica ocupaven? 

Eren pobles que s’organitzaven en clans, vivien de l’agricultura i la ramaderia i coneixien el 

treball del ferro però no l’escriptura. 

Els  celtes ocupaven el centre, l’oest i el nord de la Península. 

Els ibers, en canvi, se situaven a l’est i al sud de la península Ibèrica. 

9.Per quins pobles estaven influïts els  celtes i els celtibers? 

Estaven influïts pels pobles del centre d’Europa. Els ibers van rebre la influència dels  pobles 

colonitzadors de la Mediterrània occidental, com ara els  grecs. 

10.Observa el mapa de la pàgina 83 on apareixen les províncies  d’Hispània i digues de quina 

província formava part el territori de la Catalunya actual. Quina n’era la capital? 

La Catalunya actual formava part de la província de la Tarraconense. La capital d’aquesta 

província era la ciutat de Tàrraco, una localitat gran i pròspera. 

11.Com van organitzar el territori de la península Ibèrica els  romans? 

Els romans van organitzar Hispània en províncies. 

12. Escriu el nom de les províncies d’Hispània. 

Tarraconense, Carthaginense, Lusitania, Baetica, Gallaecia  i Balearica. 

13. Què va ser la romanització? 

La romanització és l’adopció per part  dels pobles conquerits de la llengua llatina, la cultura, la 

religió i els costums romans. 

  

 


