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Tarragona 



 

1. QUINS JOCS VEIG?  

Marca tots els jocs que 

vegis en el dibuix. 
 



 

2. COM S’HI JUGA? 

Completa el quadre 

següent, a partir de 

l’observació de la 

imatge. 
 



 

3. QUÈ NECESSITO 

PER JUGAR? 

Uneix cada joc amb els 

materials que empra. 
 



 
4. CADA DIBUIX AMB 

EL SEU TEXT  

Uneix cada dibuix amb 

el joc que representa. 
 



5. COM ÉS?  

Busca tres adjectius 

que t’ajudin a descriure 

com és alguna part de 

la imatge. 



 

6. QUIN ÉS EL MEU 

JOC? Completa les 

frases. 
 



 

7. ON SÓC? 

Marca al dibuix 

cadascun d’aquests 

elements i compta’n 

quants n’hi ha de cada. 
 



 

8. QUÈ FAIG? Escriu 

quines accions fan 

aquests personatges. 
 



9. NO SÓC 

ROMANA/ROMÀ El 

dibuixant s’ha despistat 

i ha col·locat 8 objectes 

que els romans i les 

romanes no coneixien. 

Localitza’ls i anota’ls a 

sota. 



10. EL FÒRUM En mig 

de la zona residencial 

de Tàrraco es trobava el 

Fòrum de la ciutat, 

format per diferents 

edificis i espais: 

El Fòrum era, per tant, el centre neuràlgic de la 

ciutat, el lloc de trobada, de reunió, de negocis, 

d’entreteniment, en el qual es duien a terme les 

principals activitats de la població. 

Marca el Fòrum al 

dibuix de Tàrraco 



Ara marca al dibuix 

de color: 



11. POSA’M AL LLOC 

CORRECTE. Llegeix la 

informació que tens a la 

part inferior, que et 

serveix per completar 

els rètols. 

COLUMNA: Element de suport 

d’un edifici, de secció circular. 

CAPITELL: Part superior de la 

columna, sobre la qual se 

sustenta l’estructura de l’edifici. 

FUST: Part central de la 

columna, la zona allargada. 

BASE: Part inferior de la 

columna, que reposa sobre el 

terra. 

TEULA: Peça de ceràmica que 

cobreix un edifici com aïllament. 

ANTEFIXA: Peça de ceràmica 

que servia, com a topall frontal 

de les teules, per evitar 

humitats i animals. 



12. A BUSCAR! Busca 

al dibuix i marca. 

1 escultura de la deessa  Pomona 

1 músic 

1 egipci 

1 bou 

1 àmfora 

1 llança 

2 peixos 

1 porc 

2 pollastres 

2 cavalls 

2 gossos 

 



13. QUI SÓC? 

L’escultura al centre del 

dibuix es denomina 

August de Prima Porta, 

ja que va ser trobada en 

una vil·la de Roma, amb 

aquest nom, propietat 

de la muller de 

l’emperador. Hi havia un 

original de bronze, del 

qual se’n va fer aquesta 

còpia de marbre.  

Amb aquesta escultura 

volien mostrar que 

l’emperador era un 

personatge excepcional. 

Uneix cada part 

amb la seva 

explicació. 



14. QUÈ US VULL 

EXPLICAR? La 

cuirassa està decorada 

amb uns relleus que 

ens expliquen allò que 

August considerava 

com a més important en 

aquell moment (cap al 

20 aC).  

- Encercla de blau fort el personatge que 

representa el cel i amb el seu mantell intenta 

protegir els humans. 

- Encercla de blau clar la Rosada, una figura 

alada prop dels cavalls, que porta una gerra. 

- Encercla de vermell el general romà, 

acompanyat de la lloba. 

- Encercla de taronja el guerrer persa amb 

pantalons, que torna l’emblema de les àguiles 

al romà. 

- Encercla de groc la figura asseguda a 

l’esquerra, que sosté una espasa i simbolitza 

l’Hispània conquerida. 

- Encercla de rosa la figura contraposada 

amb un porc senglar, representant la Gàl·lia 

vençuda. 

- Encercla de marró la figura inferior que 

representa la Terra, afavorida per la fertilitat i 

l’abundància. 



15. LES DIFERÈNCIES. Busca les 10 diferències entre les dues imatges. 


