
SOLUCIONARI  SOCIALS activitats de la 3era quinzena.

Pàg. 131.  ELS POBLES IBERS, CELTES I BALEÀRICS.
1. Quin territori ocupaven els ibers i els celtes?
 Els ibers habitaven l’est i el sud de la Península Ibèrica.
Els celtes ocupaven la zona nord i centre d’Espanya.
-A quina zona pertanyia el territori on vius?
A les Illes Balears al primer mil·lenni a. C.  Hi havia dues zones culturals: -Les Baleàrides o 
Gimnèsies (Mallorca i Menorca) on es dona la cultura talaiòtica .
-Les Pitiüses (Eivissa i Formentera) on s’establiren els cartaginesos i fundaren la ciutat d’Eivissa, 
arribant a ser un nucli comercial.
Per tant, jo visc a Mallorca  i hi pertanyien a la zona dominada per la cultura talaiòtica.

Pàg. 131.
2. 
Com eren... SEMBLANCES CELTES/ÏBERS DIFERÈNCIES CELTES/IBERS

POBLATS -Els poblats estaven situats en zones 
altes, pujols per a una millor defensa .
-Els poblats estaven fortificats 
emmurallats.
-Un element comú per a la construcció
dels seus poblats era la pedra i el fang.

- Els  celtes anomenaven els seus poblats  
càstrums.
- La forma dels poblats celtes era redona.
-La forma dels poblats ibers era rectangular.
-La distribució de les cases celtes pel poblat es 
feia de forma desordenada.
-La distribució de les cases iberes  era de 
forma ordenada en torn de carrers i places.

HABITATGES 
O CASES

- Cases senzilles.
-Les cases les  construïen amb  paret 
de pedra  de tova i sostres fets amb 
branques i palla.

-Eren de forma rectangular o quadrada (íbers)
Les cases eren redones o circulars (celtes)

3. Tenen en comú la cultura  celta i ibera:
  -Vivien a pobles situats en llocs elevats per a facilitar-ne la defensa.
- Practicaven l’agricultura (cereals i llegums) i la ramaderia (cabres, ovelles i porcs)
-Eren bon artesans, feien peces de ceràmica i tixien la llana. Treballaven molt bé els metalls. 
Fabricaven eines de bronze i de ferro.
-Estaven organitzats en tribus o clans i els dirigien un rei o cap «jefe».
Els ibers coneixien l’escriptura  i utilitzaven ja  les monedes. Els celtes no tenien escriptura i 
practicaven l’intercanvi de productes (no coneixien la moneda)

4. Els pobles colonitzadors al  primer mil·lenni van ser els fenicis que venien de l’ Orient del 
Mediterrani (actual zona del Líban, Palestina... Altre poble colonitzador varen ser els grecs que 
venien de la zona de Grècia i les seves illes. I finalment els cartaginesos que varen seguir els 
costums i  les rutes fenícies i venien del Nord d’Àfrica (Cartago estava a l’Actual Túnez)

5. A les Illes Balears hi havien dues zones culturals diferents:
-La Baleàrides o Gimnèsies (Mallorca i Menorca). Es va desenvolupar la cultura talaiòtica
-Les Pitiüses (Eivissa i Formentera) Els cartaginesos varen arribar a Eivissa al segle VII a. C. I van 
fundar una colònia, Ebussus, que es va convertir en un important nucli comercial.

Pàg. 132. QUI EREN ELS ROMANS.
1. Roma  va ser fundada al segle VIII a. C. La varen fundar la tribu dels llatins, però segons una 
llegenda va ser fundat per Ròmul i Rem.



2. Optatiu, si es volia fer.
Les llegendes són narracions populars que solen mesclar elements reals i elements imaginaris.

• Les llegendes tenen les característiques següents:
- es basen en elements reals (personatges, castells, fets històrics, ...) que són transformats per
la tradició, en passar de forma oral d’unes persones a unes altres. 
- Tenen elements imaginaris més o menys fantàstics (dracs, gegants, encanteris, ...) 
- serveixen per explicar costums o tradicions que ens han arribat per transmissió oral. 
- estan relacionades amb un personatge, un lloc, un monument, un país, ... 
- de vegades donen un consell o proposen un comportament determinat. 

La llegenda de la fundació de Roma està associada a Ròmul i Rem.

Fa molts anys, al país que avui coneixem com Itàlia, regnaven Numitor i Amuli. Un bon dia, per 
regnar sol, Amuli va expulsar al seu germà i tots els fills d'aquest menys a Reasilvia, a qui Amuli va
tancar al temple de la deessa Vesta.
   No obstant això, Reasilvia va aconseguir escapar i, passejant per la vora d'un riu, va trobar al déu 
Mart, de qui es va enamorar immediatament. Va ser així com, algun temps després, la noia va tenir 
dos bessons, que van rebre els noms de Ròmul i Rem. Assabentat Amuli i veient en perill el seu 
tron, va prendre als dos nens i els va abandonar al bosc confiant que moririen molt aviat de fam i 
fred. Les coses, però, no van succeir tal com havia planejat el malvat d'Amuli, doncs, havent 
escoltat una lloba, que es deia Capitolina, el sorollós plor de les dues criatures, va acudir a alletar-
los.
   D'aquesta manera, Ròmul i Rem van salvar la vida. Van viure molt temps amb la lloba i els seus 
llobatons i van créixer forts com els animals que s'havien convertit en els seus germans.
    Sent ja grans, es van internar en les terres dels seus avantpassats i van arribar a la riba del riu 
Tíber. El lloc els va agradar i el van escollir per viure.
    Molt aviat van decidir fundar-hi una ciutat perquè els seus noms es conservessin sempre en la 
memòria dels homes.
Quin nom li posarem a la nostra ciutat? -va preguntar Rem.
    -Es dirà Roma -va contestar Ròmul-. Així sempre es sabrà que vaig ser jo el seu fundador.
    -No hi ha raó perquè es digui Roma -va protestar Rem-. És més just que porti el meu nom. 
   Durant una estona van discutir amb indignació. Per fi, Rem va proposar que fossin els déus els qui
ho disposessin. Els déus van anunciar que el nom ho decidiria qui veiés l'ocell més gran.
    La idea va ser immediatament posada en marxa. Rem va pujar a un petit turó i, quan tot just 
havien transcorregut uns minuts, va veure passar per sobre del seu cap un petit corb.
   Ròmul, llavors, es va posar en el lloc que ocupava el seu germà i, en aixecar la cara cap al cel 
blau, va observar una àguila majestuosa que descendia lentament a la terra.
   Ròmul havia vençut. La ciutat es diria Roma.

Si t’interessa veure un vídeo sobre aquesta llegenda. Aquí hi ha un enllaç.

http://romansfreginals.blogspot.com/p/fundacio-de-roma.html

* Pag. 132 i 133 Activitats 3, 4, 5, 6 i 8 ENVIAR UNA FOTO DEL QUADERN ON HI HA 
AQUESTES ACTIVITATS FETES. (per la tutora)

-Pàg. 135 . Copiar la línia del temps al quadern.

Act. 1. L’any 123 a. C. ( s. II a. C.)El General Quinto Cecilio Metelo va conquerir les Illes Balears. 
Els romans varen anomenar les illes així: Insula Maior (Mallorca) i ínsula Minor (Menorca). Més 
tard varen conquerir Ebusus (nom cartaginès) d’Eivissa i Formentera (Frumentaria) que vol dir illa 
del  blat.

http://romansfreginals.blogspot.com/p/fundacio-de-roma.html


Act. 2 Els romans varen dividir la península Ibèrica en províncies, que eren:                             
Gallaecia, Capital Bracara Augusta.                             
Tarraconensis, capital Tàrraco.                                                                                                     
Lusitania, capital Emerita Augusta                                                                                                         
Baética, capital Corduba                                                                                                              
Baleàrica, capital Palma.

Act. 4. Resposta oberta.


