
 
 

       

GRÈCIA I ROMA A CATALUNYA 

 

 

 

 

Grècia i Roma han estat dues de les civilitzacions més rellevants en l’Antiguitat, dins el context 

mediterrani. La seva herència en els diversos camps (cultural, social, urbanístic...) ens han 

arribat fins els nostres dies, passant a formar part de la nostra pròpia manera de fer, saber i 

comprendre el món.  

Us proposem una vista dinamitzada per conèixer una mica més aquestes dues interessants 

cultures, centrant-nos en la seva presència a les nostres terres. Una manera didàctica, 

divertida i participativa de conèixer les grans cultures clàssiques i la seva presència a 

Catalunya, reforçant la idea de la importància i necessitat de conservar el nostre patrimoni. 

 

Què volem?  

Apropar a l’alumnat al coneixement de les gras cultures clàssiques: Grècia i Roma, i la seva 

presència en terres catalanes. Construir el coneixement a partir de les seves reflexions i de la 

pràctica, amb l’ajuda i les aportacions del grup. Desenvolupar la capacitat imaginativa i 

artística. Valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de coneixement. 

 

Per què?  

� Conèixer les cultures grega i romana 

� Situar els seus principals assentament en terres catalanes 

� Comprendre la gran influència, en tots els àmbits, d’aquestes dues cultures palesa en 

l’actualitat 

 

Què ens cal saber per poder fer l’activitat?  

� Tenir nocions sobre els períodes històrics de l’antiguitat 

� Coneixements bàsics sobre les civilitzacions grega i romana 

 

Què aprendrem?  

� Consolidar les idees principals sobre Grècia i Roma 

� Identificar i situar els principals assentaments de les dues cultures en terres catalanes 

� Identificar la influència de les dues civilitzacions en l’actualitat 

VISITA GUIADA SOBRE LES CULTURES CLÀSSIQUES 
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� Valorar les restes arqueològiques com a font d’informació per conèixer el passat 

 

Com ho farem?  

La vista aèria del jaciment d’Empúries ens servirà de punt de partida per a situar-nos en el 

context espaciotemporal de les civilitzacions antigues de Grècia i Roma. La sala d’Empúries ens 

permetrà endinsar-nos en el coneixement de la Grècia clàssica, fent especial incís en un dels 

jaciments més importants de Catalunya: Empúries, assentament grec a les nostres contrades.  

Per conèixer amb més profunditat les característiques de la Roma de l’Antiguitat, ens dirigirem 

a la sala de Roma on veurem com era  una ciutat romana, com la de Barcino, de la qual el 

museu té exposada una important col·lecció de peces.  

Al llarg de la visita s‘establiran paral·lelismes entre ambdues cultures, destacant-ne similituds i 

diferències.  

 

No ens oblidem de l’avaluació, un cop acabem hem de saber.... 

� Conèixer els principals trets de les cultures clàssiques: Grècia i Roma 

� Identificar i situar els principals assentaments d’aquestes gran civilitzacions a terres 

catalanes 

� Copsar la importància del llegat d’ambdues cultures en el desenvolupament de la 

nostra realitat actual 

� Entendre les restes arqueològiques com a fonts d’informació del passat  

� Responsabilitat i respecte vers els companys/nyes, l’educador/a i el material emprat 

en el desenvolupament de l’activitat. 

 


