
La vil.la i la torre de la Carrova, 
vigies de la vall de l’Ebre.

Fitxes de l’alumne – cicle mitjà de primària 1

patrocina:

Localització 

Observant el mapa veuràs que tots els punts són 
jaciments romans localiztats al voltant del riu Ebre. 

Estem observant les restes arqueològiques d‛una 
cultura anterior. Saps què és l‛arqueologia?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Per a què serveix?
______________________________________
______________________________________

A quina zona et trobes?
______________________________________
______________________________________

En aquests moments, quines restes trobem 
d‛èpoques anteriors?
______________________________________
______________________________________
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patrocina:

La vil.la romana

Després de les explicacions del guia-monitor, quina 
civilització va viure en aquest indret?
______________________________________
______________________________________

Què veus a la zona?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Com es sap tot el que t‛han explicat?
______________________________________
______________________________________

Que feien els romans en aquesta zona?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Per què creus que es troben en aquest indret?
Assenyala les respostes correctes.

  Bona comunicació
  
  La gent era molt amable

  Aigua corrent

  Hi havia moltes panaderies

  Bon clima i aigua = important agricultura

  Comerç important
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patrocina:

La Torre de la Carrova

Amb el dibuix que tens a continuació fes correspondre 
cada nom al pis corresponent.

Cavallerissa - Planta noble - Terrat - Zona d‛ús domèstic.

A quin municipi es troba?
______________________________________

Situa‛t al davant de la torre; quants pisos creus que 
té?
________________________________________

Explica breument com és la torre des de l‛exterior i on 
es troba.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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patrocina:

La Torre de la Carrova

De totes les paraules que tens a continuació, encer-
cla la que trobes que és correcta per defi nir el tipus 
de torre que era.

   Per passar caps de setmana

   Lloc on estava la princesa
     
   Militar i de defensa    
    
   Restaurant

   On vivia tota la gent perque encara  
   no existia el poble

Així, podem dir que la torre de la Carrova és una 
torre _______________________________

Després de l‛explicació, escriu de forma breu el que 
més t‛ha sorprés de la torre.
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Ara o a l‛escola explica les característiques principals 
de la torre, (com vivien, com està construïda,...).


