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Tria la bona 

Observa les imatges i marca la resposta correcta: 

 

 

Els esclaus passen per davant de: 

  

L’arc de Berà. 
 

  
La torre dels Escipions. 

  

L’aqüeducte de les Ferreres. 

 

 

 

L’edifici que veiem al primer terme 

és: 

  
Un temple. 

 

  

L’amfiteatre. 

  

Una casa. 

 

 

Els personatges es troben a: 

  
El fòrum de la ciutat. 

 

  

Al teatre. 

  

A les termes. 
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Les pintades al carrer 

Observa el dibuix i completa les frases: 

 

 Dalt de l’escala ______________________________________ 

 

 

 Un home sosté un cartell de fusta que diu _________________ 

 

 

 L’home d’esquena ____________________________________ 

 

 Els romans vesteixen _________________________________ 

 

 

 I les romanes _______________________________________ 

 

 

 La paret ___________________________________________ 

 



Cda de la ciutat de Tarragona 
 La mort plana sobre l’arena de Tàrraco 

4 

 

L’últim sopar 

Observa la imatge i marca-hi el següent: 

 

 

una columna, un gos, un escut, una llàntia,          

un pollastre, una olla, una túnica, una llança, 

un lampadari, un seient plegable  



Cda de la ciutat de Tarragona 
 La mort plana sobre l’arena de Tàrraco 

5 

 

 

L’amfiteatre 

Escriu el número que li correspon a cada part:  

 

1 Lloc on s’asseia la gent. 

2 Façana de l’edifici. 

3 Indret on es realitzaven els espectacles. 

4 Barrera de protecció i de separació del públic 
de l’arena. 

5 Espai reservat a les autoritats. 

6 Portes d’accés a les grades. 

7 Tendal de protecció del sol. 

8 Gran porta de sortida dels guanyadors. 
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La gran desfilada 

Compta: 

 

 

 Quants cavalls hi ha? 

 

 Quants músics? 

 

 Quants carros? 

 

 I cartells? 

 

 I gladiadors? 

 

 Quants presoners? 

 

 I déus? 

 

 I feres? 

 

 I llances? 

 

 I escuts? 
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La gran desfilada 

Assenyala: 

 

 

 

 

 Les parts de la comitiva: 

1. Introducció 

2. L’editor 

3. La propaganda 

4. Els déus 

5. Els animals 

6. Els participants 

 

 Els elements: 

a. Religiosos 

b. Militars 

c. Civils 
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Què faig? 

Uneix cada imatge amb el seu text: 

 

 

 

 

Un esclau ven 
pastissos al públic 

assegut a les grades. 

 

 

Un esclau reparteix els 

programes dels 
espectacles i un altre 

serveix una beguda. 

 

 

 

Un venedor ofereix els 
records que 

compraven els 
assistents a 

l’amfiteatre. 

 

 

L’esclau ruixa la gent 
amb aigua perfumada 

per a refrescar-los. 
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Els espectacles 

Numera les imatges amb l’explicació que els hi corresponen: 

    

   

   

 

1 Un bestiari mostra un lleó ensinistrat i la 
llebre que li puja al cap. 

2 El caçador sobre la roca intenta abatre unes 
lleones. 

3 Un acròbata salta amb un pal per damunt 
d’un toro. 

4 Un ós està lligat a un brau. Tots dos han de 
lluitar enmig de l’arena. 

5 Uns pobres condemnats a mort són executats 

per les feres famolenques. 

6 Els gladiadors s’enfronten a l’arena sota 
l’atenta mirada de l’àrbitre. 
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L’ensinistrador 

Pinta aquesta imatge seguint el 

model en color. 

  

Pel matí, s’acostumaven a fer  

diferents tipus d’espectacles amb 

feres. 

Aquesta escena ens mostra un ensinistrador d’animals, que 

aconsegueix, davant l’estupor del públic, que una llebre pugi sobre el 

cap d’un lleó. 
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El caçador 

Pinta aquesta imatge 

seguint el model en color. 

  

Pel matí, s’acostumaven a fer  

diferents tipus d’espectacles 

amb feres. 

Aquí veiem l’arena de l’amfiteatre transformada amb un desert que 

representa un desert, amb dunes i monticles de roques, palmeres i 

plantes que recreava el paisatge africà. El decorat permetia un joc 

més espectacular, que complicava la cacera. El bestiarius, el caçador, 

està armat amb un únic pal de fusta endurit al foc, el qual li havia de 

servit per a salvar la vida. 
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L’acròbata 

Pinta aquesta imatge 

seguint el model en color. 

  

 

 

Pel matí, s’acostumaven a fer diferents tipus d’espectacles amb feres. 

Aquest es refereix a les acrobàcies que realitzaven grups de persones 

que saltaven sobre dels animals, esquivant-los i sorprenent-los, 

mitjançant pals llargs i flexibles. 
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Les lluites 

d’animals 

Pinta aquesta imatge 

seguint el model en color. 

  

Pel matí, s’acostumaven a 

fer  diferents tipus 

d’espectacles amb feres. 

Lligaven animals perillosos entre sí amb cadenes, per a forçar-los a la 

lluita, aprofitant la por que els causava la situació. L’enfrontament 

acabava amb la mort d’un dels dos animals. 
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Les condemnes a 

mort 

Pinta aquesta imatge 

seguint el model en color. 

  

 

 

Al migdia, quan alguns espectadors aprofitaven per sortir i menjar 

alguna cosa, es realitzaven les condemnes a mort. En aquest cas, els 

delinqüents havien de patir l’acció de les feres. Els animals estaven 

tres dies sense menjar ni beure. Sovint es pintaven els condemnats 

amb sang, per atreure les bèsties, que ja estaven acostumades a 

menjar carn humana.  
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L’arribada del gladiador 

Ordena les imatges, per tal que vagin amb la seva explicació:  

 

 

1. Els legionaris ens van encadenar 
amb els grillons, a l’espera dels 

detestables comerciants. 

  

2. Tot just arribar, un dels esclaus 
em va despullar el tors i, amb un 

ferro roent, ens va marcar 
l’espatlla, l’un darrera l’altre, 

enmig d’esgarrifosos xiscles de 

dolor. 

  

3. Ens van inscriure en l’arxiu, on 

hi constaven totes les nostres 
dades: el lloc d’origen, el preu 

de la compra, l’edat i les 
malalties. 

 

4. A l’escola estàvem agrupats 
homes seleccionats de diferents 

orígens territorials i jurídics. 

 

5. Fèiem tres àpats al dia, amb una 

copiosa alimentació a base de 
farinetes d’ordi i algun 

complement substanciós. 
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L’armament 

Posa el nom a les diferents peces de l’armament dels gladiadors: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ________________________ servia per a protegir el braç 

que s’usava per a l’atac. 

 

 El _________________________ protegia el cap, però impedia 

una bona visió. 

 

 L’ ______________________ era gran, rectangular i corb, usat 

com a defensa i per a colpejar el contrincant. 

 

 La _____________________ salvaguardava la canya de la 

cama de les ferides de la lluita. 

 

 

Cinturó 

Casc 

Mandica 

Mandica 
Escut 

Espasa 

Greba 

Calçotets  
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Tipus de gladiadors 

Observa cada gladiador i posa-li el nom a sota, a partir de les pistes 

següents: 

 

 

 

o El secutor porta dues grebes i una mandica per 

protegir-se el braç. 

 

o El traci té un escut rodó i una espasa curta i corba. 

 

o El murmillo es defensa amb un escut gran i bombat i 

amb un pectoral, com a protecció sobre el pit. 

 

o El retiarius sosté un trident i una xarxa 
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La lluita 

Observa la imatge i marca les frases que siguin certes: 

 

 

L’àrbitre vesteix una túnica llarga. V F 
Sosté un bastó que l’usava per a marcar el 
cercle dins del qual havien de lluitar. 

V F 

Un dels gladiadors, el murmillo, porta 
protecció al cap, al braç i les cames. 

V F 

El retiarius ha llençat la xarxa sobre el seu 
contrincant. 

V F 

L’ataca amb un trident. V F 
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El gladiador 

Pinta aquesta imatge seguint el 

model en color. 

  

Els gladiadors podien ser esclaus, 

presoners de 

guerra, 

condemnats a 

mort  o, fins i tot, 

homes lliures, 

sense recursos.  

Després d’un 

intens 

entrenament, 

passaven a la 

lluita, mb un 

contrincant, 

escollit per 

sorteig. Els 

millors lluitadors 

esdevenien molt 

famosos i 

aconseguien 

guanyar diners. 
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El retiarius 

Pinta aquesta imatge seguint el 

model en color. 

Els retiarius eren els 

gladiadors més 

lleugers, és a dir, que 

no portaven un 

armament pesat, i 

això els permetia 

moure’s amb 

rapidesa. Com a 

contrapunt, tenien 

menys defenses i 

proteccions. 

  



Cda de la ciutat de Tarragona 
 La mort plana sobre l’arena de Tàrraco 

21 

 

El sacrifici 

Observa el dibuix i marca les paraules correctes en negreta, de les 

frases següents: 

 

o Els oferents han triat dues/tres bèsties sanes per al sacrifici. 

 

o L’altar té forma piramidal/rectangular i servia per a fer la 

lectura de les vísceres/la pota de l’animal, al seu damunt. 

 

o El sacerdot porta el cap cobert/descobert amb la vora de la 

toga com a símbol de la seva funció litúrgica. 

 

o El sacrificador sosté una destral/un punyal a l’espatlla per 

matar el bou de manera ràpida i definitiva. 

 

o L’animal estava decorat per al cerimonial amb les banyes 

pintades/unes cintes de colors/ un drap. 

 

o El músic interpreta una melodia ritual amb el pandero/la 

flauta doble, a fi de propiciar el silenci i l’oració. 

 

o Les garlandes adornaven el recinte, penjades entre les 

columnes/ a l’altar, formades per fulles, fruites i cintes. 
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Les 7 diferències 

Marca les diferències que hi ha entre les dues imatges. 
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El codi secret 

Desxifra algunes paraules del text què estan escrites amb  el codi 

secret. Escriu-les bé. 

          
a b c d e f g h i j 

          
l m n o p q r s t u 
          
v x y z       

 

Els  _____________ llencen 

 ___________ als espectadors amb una 

 ____________:         

____________,  

_____________ i  

_______________. 

 


