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1. LA CONSTRUCCIÓ D’UNA CIUTAT1. LA CONSTRUCCIÓ D’UNA CIUTAT

1.1. 1. LES CONDICIONS NECESSÀRIES1. LES CONDICIONS NECESSÀRIES

Llegeix la següent carta:

III calendes de març

Carta de fabius Pulcher, praefectus fabrum, al governador  de la província, Claudius Antonius.

Ave claudius, la cohort ja ha arribar al territori. Jo, com a enginyer militar, amb l’ajut dels millors agrimensors i 
arquitectes de la legió, hem escollit el lloc més idoni com ens marquen les normes. Hem cercat un turó prop del mar, 
encarat al sud, per on circula habitualment un aire sa. 

Hem observat les abundoses collites que recullen els indígenes, produïdes gràcies a la suau temperatura que 
gaudeixen tot l’any. L’únic inconvenient detectat ha estat l’inestable cabdal del riu, la qual cosa ens obligarà a 
La construcció d’un aqüeducte a fi de regularitzar la mancança d’aigua durant els mesos estivals. D’altra banda, 
la seva situació és privilegiada, des d’on la comunicarem amb facilitat per terra i per mar.

Espero Claudius les teves notícies amb les instruccions i els detalls que creguis convenient. 

Desitjo que tu i la teva família conserveu la salut durant molts anys.
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Destria quines d’aquestes condicions són correctes, marcant-
les amb una V, de les falses, amb una F:

 Triar un lloc amb aires sans.

 Situar-la preferiblement en un indret alt.

 Comptar amb una temperatura temperada.

 Establir-se en una zona pantanosa.

 Escollir un terreny fèrtil.

 Comptar amb aigua potable.

 Estar ben comunicada per terra i/o mar. 

 Evitar els terrenys propers als rius.

 Escollir un terreny muntanyós.

 Situar-se al mig d’un bosc.

1.2.1.2. LA  FUNDACIÓ I LA CONSTRUCCIÓ                    LA  FUNDACIÓ I LA CONSTRUCCIÓ                    
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Després d’haver escoltat  les funcions de cada personatge, 
neix cada imatge amb el seu nom:

PREFECTE

ENGINYER MILITAR

ARQUITECTE

LEGIONARIS

CENTURIÓ
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 Marca els enunciats de les imatges que no siguin correctes:

S’estudiava el terreny

Es preparaven les vies d’accés 
per facilitar l’arribada de la gent 

i dels materials

Es planificava el clavegueram i la 
conducció de l’aigua Cada dia abans de començar 

les obres es banyaven

Mai es feia una ciutat si no tenia 
ja un aqüeducte L’enginyer presentava el 

projecte a Roma

Només podien anar a les latrines 
els militars

Es fixava el perímetre de la 
ciutat 

http://www.google.es/imgres?q=clipart+pencil&hl=ca&sa=G&biw=1440&bih=665&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2hANIFEty_FM7M:&imgrefurl=http://all-free-download.com/free-vector/vector-clip-art/realistic_pencil_clip_art_11134.html&docid=pquYog6jlkOn6M&imgurl=http://images.all-free-download.com/images/graphiclarge/realistic_pencil_clip_art_11134.jpg&w=337&h=425&ei=DBUMT6XVH4uwhAeRhKTFBQ&zoom=1
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2. LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOSTRA2. LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOSTRA  
CIUTATCIUTAT

Un cop esteu organitzats en grup, comenceu la tasca, 
realitzant els passos següents:

Observeu el material disponible en la caixa de peces del 
trencaclosques que  teniu.  Classifiqueu-les,  posant 
juntes totes les que són iguals o semblants en la seva 
funció; per exemple, tots els fragments de muralla, les 
cases...  A  la  part  posterior  hi  consta  el  nom de  què 

representa per a facilitar-vos la feina.

Davant qualsevol dubte, així mateix, compteu amb les 
fitxes informatives que us permet d’aclarir per a què 
servia i  on estaria localitzat (dins o fora la muralla,  a 
prop o no del fòrum...).

Doneu una ullada, als models de tipus de ciutats que 
teniu per a orientar-vos. Fixeu-vos que les ciutats poden 
adoptar diferents formes i mides. Per a les més petites 
haureu d’eliminar alguns edificis, excessivament luxosos 
per a una població menor.

Aquest és el moment per a decidir el nom de la vostra 
ciutat.

I repartir-vos les funcions que adoptareu cadascun 
de  vosaltres:  qui  farà  de  sacerdot,  enginyer, 
arquitecte, obrer i de particular.
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la NOSTRa ciuTaT ROmaNala NOSTRa ciuTaT ROmaNa

La ciutat que hem construït es diu ..........................................

El sacerdot és ......................................................................

L’enginyer és .......................................................................

L’arquitecte és .....................................................................

L’obrer és ...........................................................................

El particular és ....................................................................

 Descriu les tasques que has hagut de fer pel teu càrrec:

http://www.google.es/imgres?q=clipart+pencil&hl=ca&sa=G&biw=1440&bih=665&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2hANIFEty_FM7M:&imgrefurl=http://all-free-download.com/free-vector/vector-clip-art/realistic_pencil_clip_art_11134.html&docid=pquYog6jlkOn6M&imgurl=http://images.all-free-download.com/images/graphiclarge/realistic_pencil_clip_art_11134.jpg&w=337&h=425&ei=DBUMT6XVH4uwhAeRhKTFBQ&zoom=1
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Un cop ordenades les  peces,  heu  de  començar a 
marcar els límits de la ciutat, col·locant la muralla, 
amb les seves torres i  les quatre portes oposades, 
que marquen la situació dels carrers principals, sobre 
la lona. Com podeu veure, la lona incorpora pintats 
elements del paisatge (mar, riu, muntanyes o bosc) 
que marcaran la configuració de la ciutat (orientació, 

situació, relleu, mida...).

Quan ja estigui tancada la ciutat, n’inicieu la construcció: formant el 
cardus i el  decumanus i propera a la intersecció s’haurà de situar el 
fòrum.

Es continua  disposant els edificis públics i privats, mirant quins 
han d’anar dins les muralles i quins poden anar dins o fora, analitzant 
quina localització és la més adequada, prop o no del fòrum...

En acabar, feu diferents fotografies del resultat, així 
les  podreu  comparar,  amb  el  dels  altres  grups, 
analitzar i valorar.

 Destaca 3 dels principals elements de la ciutat i explica’n 
les funcions:

Per quina estructura  urbana us heu decantat?

Indica els edificis que venen marcat per les normes 
constructives d’una ciutat.
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Dibuixa un esquema bàsic de la ciutat construïda. Mitjançant 
fletxes escriu el nom dels edificis principals.
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Identifica  aquests  edificis.  Escriu a sota  de la  imatge a 
quin fa referència:
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Completa el quadre següent:

PÚBLICS LÚDICS

Cúria
Basílica
Fòrum

RELIGIOSOS

Latrina
Termes

AVITUALLAMENT

HABITATGES

Forn
Botiga
Bugaderia
Taverna
Col·legi 
professional

Cementiri
Font
Carrer
Via
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Defensiu


