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NB: Aquest dossier s’haurà de presentar fet el mes de setembre. La nota d’aquest dossier  sumarà el 
90% de la nota de setembre i el 10% restant serà la nota obtinguda al llarg del curs.
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MITOLOGIA

ELS DÉUS SUPREMS I LLURS ATRIBUTS

NOM LLATÍ NOM GREC IDENTITAT I SÍMBOLS ATRIBUTS

JÚPITER ZEUS
Poder suprem sobre els déus i

sobre els homes.
 Àguila, ceptre, llamp.

JUNO HERA
Esposa de Zeus. Matrimoni.  Paó reial, diadema.

MINERVA ATENA
Saviesa, arts i oficis, victòria a la

guerra
Òliba, olivera, casc, escut.

APOL·LO APOL·LO
Bessó d’Àrtemis. Bellesa física i

belles arts.
Lira, fletxes, sol.

DIANA ÀRTEMIS
Castedat, caça Arc, buirac, lluna creixent.

MERCURI HERMES
Missatger dels déus i de les

ànimes. Comerç, eloqüència.
Sandàlies, barret alat i caduceu

VULCÀ HEFEST
Marit d’Afrodita, foc, metall. Martell, tenalles, enclusa.

MART ARES
Amant d’Afrodita.  Guerra. Casc, armes

VENUS AFRODITA
Segons una versió, nasqué de

l’escuma del mar. Amor, bellesa.
Petxina, coloma, poma.

NEPTÚ POSIDÓ
Mar i terratrèmols. Trident i cavall.

PLUTÓ HADES
Reialme dels morts. Gos Cèrber, tron.

BACUS DIONÍS
Nascut de la cuixa de Zeus, en

morir la seva mare Sèmele.
Vinya, tirs, pantera.

VESTA HÈSTIA
Llar familiar Flama

CERES DEMÈTER
Agricultura, fecunditat, amor

maternal
Espigues de blat, falç

PROSÈRPINA PERSÈFONE
Filla de Demèter i esposa d’Hades.

Mort i renovació
Plantes i natura
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1.-Identifica cadascun dels següents deus a partir dels seus atributs:

Nom grec Nom romà

Fill de:

Atributs:

Identitat:

Nom grec Nom romà

Fill de:

Atributs:

Identitat:

Nom grec: Nom romà:

Fill de:

Atributs:

Identitat:

Nom grec: Nom romà:

Fill de:

Atributs:

Identitat:

Nom grec: Nom romà:

Fill de:

Atributs:

Identitat:

Nom grec: Nom romà:

Fill de:

Atributs:

Identitat:
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Nom grec: Nom romà:

Fill de:

Atributs:

Identitat:

Nom grec: Nom romà:

Fill de:

Atributs:

Identitat:

Nom grec Nom romà

Fill de:

Atributs:

Identitat:

Nom grec Nom romà

Fill de:

Atributs:

Identitat:

Nom grec: Nom romà:

Fill de:

Atributs:

Identitat:

Nom grec: Nom romà:

Fill de:

Atributs:

Identitat:
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MONSTRES DE LA MITOLOGIA
Heu d’esbrinar quin és l’origen mitològic dels següents monstre. De cadascun d’ells us plantegem una 
sèrie de qüestions. Indica a cadascuna de les imatges de quin monstre es tracta.
MONSTRES:

a) Qui va ser el centaure Quiró? En què es va convertir? Amb quin heroi està relacionat?
b) Què és un sàtir? Qui era Pan?
c) Qui era Medusa? Quantes germanes tenia? Quin heroi  la va matar? Quin objecte va fer servir 

per no mirar-la als ulls?
d) Quines característiques tenia l’hidra de Lerna? Quin heroi va ser l’encarregat de matar-la? Com

ho va fer?
e) Com explica la mitologia que era el can Cerber? Quina era la seva

funció? Quin heroi se’l va emportar de l’infern?
f) Com es deia el barquer que travessava en la seva barca les ànimes

dels morts? Com es deia la llacuna que travessava? Què calia per què
et portés?
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ESPECTACLES PÚBLICS: L'AMFITEATRE 

L'origen 

Diu  la  tradició  que  l'any  53-52  aC.  es  construïren  dos  teatres  mòbils  que  s'ajuntaven  i
esdevenien un amfiteatre. Cèsar en féu construir un de fusta estable l'any 46 aC. i Estatili
Taure, un de pedra el 29 aC. L’edifici més important de tots fou el Colosseu o amfiteatre Flavi,
inaugurat l'any 80 dC., que ha esdevingut el símbol de Roma. 

Amb tot, cap a l'any 80 aC., Pompeia ja tenia un amfiteatre de pedra, i  moltes ciutats de
l'imperi en posseïren un abans que a Roma fos erigit el Colosseu. 

Els edificis 

L’amfiteatre és  una  construcció  oval  que recorda  la  unió  de  dos  teatres  pel  diàmetre  de
l'orquestra, on s'oferien tres tipus d'espectacle: els combats de gladiadors, lluites de feres i
combats navals. 
Consta de les parts següents:
1 El soterrani: El constitueixen les construccions que es troben sota l'arena i que serveixen
per a guardar els decorats, les gàbies de les feres, etc. Està cobert per un empostissat de fusta
de manera que queda amagat a la vista del públic. 

2 L’arena: És l’espai on feien els espectacles. Al. seu voltant hi ha una reixa metàl·lica per a
protegir el públic de l'escomesa de les feres. 

3 La càvea: És la graderia, construïda generalment mitjançant un sistema de galeries amb
volta que comunicaven amb uns passadissos interiors  que utilitzaven com a aixopluc o
passeig. 
Comença a uns 4 m. de l'arena sobre una plataforma, o pòdium. Està dividida generalment
en tres sectors, separats entre si per passadissos i per un petit mur. A cada un dels sectors
s'hi accedeix a través d'unes escales que; desemboquen a l’interior de l'amfiteatre per unes
portes  amples, o vomitaria.

A l'amfiteatre Flavi, que tenia unes dimensions de 188 x 156 m.,
existien set grades sobre el mateix pòdium destinades a allotjar els
personatges importants. L’emperador s'asseia en una llotja que
coincidia amb un extrem de l'eix petit de l'arena. Cada espectador
tenia una espècie d'entrada de pedra on figurava el número de
la porta d'accés, el sector i el graó en concret.
En cas de necessitat es podia estendre un gran tendal per evitar
el sol.
El Colosseu tenia una capacitat d'uns 45.000 espectadors, el de
Mèrida (126x102 m.)  de  15.000  i  el  d'ltàlica (160x137 m.)  de
25.000. 
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1.- En el següent dibuix del Colosseu de Roma, situa els números corresponents:
Pòdium (1),
l’arena (2) 
la càvea (3) 
els passadissos de separació (4) 
els vomitoria (5) 
el soterrani (6) 
els pals on se subjectava el tendal (7)

Hi havia diferents tipus de gladiadors, els més importants dels quals eren: 

- Els reciaris, que lluitaven sense casc amb un trident i una xarxa. Com a protecció portaven
un braçal a l'esquerra que es perllongava en una peça metàl·lica que els cobria l'espatlla i el
cap. Anaven vestits amb una espècie de calçotets cenyits per un cinturó de cuiro on duien un
punyal que feien servir a l'últim moment. 
- Els tracis. Portaven gamberes, genolleres i cuixots a ambdues cames i un braçal a la dreta.
Es protegien amb un escut petit de forma rodona i amb un casc que els cobria tot el rostre i
acabava en forma d'animal. Lluitaven amb una espasa curta i corba. 
- Els samnites o secutores. Portaven proteccions a la cama esquerra i al braç dret. Es cobrien el
cos amb un escut llarg i còncau i el cap amb un casc ornat amb una ploma o amb una crinera.
Eren els contrincants dels reciaris. 
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2 Estableix  les característiques dels diferents tipus de gladiadors tot completant
la següent taula:

Tipus de
gladiador

Armes Protecció Vestit 

Reciari

Traci 

Samnita

 A  quin tipus de gladiador correspon cadascuna d’aquestes il·lustracions?:

INVESTIGA

Com eren els espectacles a l’amfiteatre:

a) On s’entrenaven els gladiadors? Com es deia el seu propietari?

b) Quins tipus d’espectacles incloïa animals?

c) Com eren les lluites en què s’omplia l’amfiteatre d’aigua? Com es deia?
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