
 

 

Treball Investigació: Els romans 
 

   Vos proposem conèixer els Romans, que de segur heu pogut veure en alguna 
pel·lícula, llibre o còmic.  
 
   Primer, caldrà que contesteu algunes preguntes: 
 

✓ El Procés de Romanització és la difusió dels costums, la llengua i les lleis 
romanes. La nostra cultura està basada en la seua influència.  

Assenyala quan arribaren els romans a la Península Ibèrica.  

Com van anomenar els romans el territori de la Península? 

Els romans van organitzar eixe territori en cinc províncies; les pots anomenar? 

I quan caigué l’imperi Romà, es a dir, quan donen els historiadors per finalitzada 
aquesta època? 

 

✓ En un començament els romans van ser politeistes (recorda que ja hem explicat a 
classe que significa que creien en diverses divinitats). Però, més tard, acaben 
introduint el cristianisme. Saps per què? 

 

✓ Els romans desenvoluparen lleis escrites: el Dret Romà. I vigilaven amb  l’exèrcit el 
compliment d’eixes lleis. Investiga què és una legió romana i dibuixa un legionari (o 
al menys intenta-ho). 

 
✓ En aquella època la societat estava dividida en dos grups: les persones lliures i 

esclaus, que no tenien drets. Entre les persones lliures hi havia patricis i plebeus. 
Quines diferències trobes que tenien? 

 

Els romans vivien en domus o insulae. Quina n’és la diferència? 

 

Però, a més, cal dir que l’economia es basava en el comerç i a la península es 
desenvolupà molt l’agricultura i s´hi van construir vil·les. Què són i on creus que 
estan situades les vil·les romanes? 

 

Per il·lustrar un poc el teu treball, busca què és una tessel·la romana i dibuixa un 
mosaic romà amb tessel·les per acompanyar el teu treball (el mosaic pot ser copiat 
o inventat ànim!!). 

 

✓ Tot l’imperi parlava el llatí, que va ser l’origen de moltes llengües europees, com el 
castellà, el català o el francès. Ara caldrà buscar algunes paraules en llatí. També 
pots inventar un títol per al teu treball. Segur que eres original! 

 



 

✓ Els romans van construir molts edificis públics: aqüeductes, temples, calçades, 
teatres, amfiteatres, circs,termes, ponts,... i fundaren moltes de les ciutats europees 
actuals. 

Busca un edifici representatiu de l’època romana i assenyala on està i quina 
utilitat tenia. 

 

✓ Els romans es desplaçaven a peu, a cavall, amb carros o amb vaixells de vela. En 
l’antiga Roma, els romans tenien les seues carreteres: eren les calçades, que 
unien les ciutats més importants de l’imperi Romà. Per a construir-les utilitzaven 
diverses capes de pedra. Busca el nom d’alguna de les calçades que els romans 
van construir a la Península. 

 

✓ Per acabar, pots buscar, com a curiositat, algun còmic o llibre d’històries on 
apareguin els romans i fer referència a ell en el teu treball. Per exemple, “Astèrix i 
Obèlix”. 

     

 

Fica tota aquesta informació al teu treball. Recorda que, com sempre, el teu treball pot ser 
organitzat i presentat en qualsevol format; escull el que més t’agrada o te faci sentir 
còmode. Pensa què és allò que se te dona millor i avant! 

Esperem vore-vos prompte però mentrestant aneu fent. Aquest treball teniu dues 
setmanes per a anar fent-lo (fins al 10 d’abril), encara que si necessiteu més temps, 
podeu aprofitar que estem tots a casa i anar fent. 

Vos estranyem molt!!! 

 

TASQUES DE MATEMÀTIQUES 

 

Heu de seguir repassant els exercicis que vam fer. Podeu fer-ne del llibre, inventar-vos problemes i 

resoldre’ls, i sobre tot mantenir ocupada la ment.  

 

Si teniu gana podeu accedir a aquest enllaç i provar a fer activitats matemàtiques. 

 

https://matemtiquesciclesuperior.blogspot.com/p/matematiques-sise_29.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVITATS DE VALENCIÀ 

 

1. Llig el següent relat breu i fes-ne les activitats de compresió al teu quadern. 

 

El començament d’una bona amistat 

Gemma Pasqual 

 

Les hores del cap de setmana semblaven arrossegar-se eternament. Carme va mirar per la finestra. 

Plovia. Recordava una altra època, quan esperava que arribara el cap de setmana amb il·lusió; ara el 

dissabte només era un dia més al calendari, sense feina, sense esperances. 

Va tornar a mirar per enèsima vegada el mòbil. En la darrera entrevista de treball li havien dit que li 

enviarien un whatsapp si l’acceptaven, però no hi havia cap whatsapp, ni cap missatge. En poc de 

temps s’havia quedat sense feina i sense vida social, no tenia diners ni ganes d’eixir amb ningú. 

Armada amb un paraigua va enfilar cap al carrer, necessitava prendre l’aire. Caminava sense rumb 

quan de colp va sentir darrere seu uns lladrucs. Va fer un bot i es va girar bruscament. Es va 

espantar en veure el gos més gran que mai havia vist. Tenia eriçats els pèls del llom i la mirava fit a 

fit mentre li ensenyava els ullals blancs i enormes. Va començar a córrer sota la pluja tan 

ràpidament com li ho permetien les cames, però no va arribar molt lluny; el gos la perseguia des del 

mateix moment que ella havia fet el primer pas. Un alè caní calent va fregar el coll de Carme en 

l’instant que va caure a terra després de ser colpejada de ple a l’esquena per les grans potes del 

davant de la bèstia. Res podia fer per defensar-se. De sobte va sentir una veu d’home que va donar 

una ordre al gos en el que a ella li va semblar portugués. El gos va enretirar les potes. Ella va seguir 

immòbil sota la pluja amb el cor bategant-li com un tambor, els ulls fortament tancats i la respiració 

quasi inexistent.  

 —Estàs ferida? —li va preguntar amb accent estranger un xicot que devia ser l’amo del gos, 

agenollat al seu costat. —No has de córrer —va suggerir ell en to condescendent—. És el pitjor que 

es pot fer amb un “cos”. 

 Carme va obrir els ulls, treia foc pels queixals, no podia ser cert el que creia que havia entès. 

Estava mullada, els genolls li cremaven i els seus texans nous estaven bruts de fang. El gos, ara, 

estava tranquil·lament assegut, amb l’enorme llengua penjant a un costat de la boca i una expressió 

agradable. Carme es va reincorporar sense dir res, no volia parlar, no volia discutir amb aquell 

desconegut, li va donar l’esquena i va desfer el que havia corregut. Els seus passos la van dur al bar 

de la seua amiga Maria. Maria estava parlant per telèfon quan va entrar.  

 Va alçar la vista, amb un gest li va indicar que s’asseguera i va tornar a dedicar tota la seua atenció 

a la conversa que tenia. Carme es va asseure en un tamboret a l’altra banda del taulell, es va mirar a 

l’espill que hi havia penjat en una de les parets; de seguida va apartar la vista, feia pena. Quan 

finalment Maria va acabar de parlar per telèfon, es va prendre un altre moment per anotar alguna 

cosa en un paper i després va alçar la vista.  

 De colp es va adonar que la seua amiga anava mullada, bruta i masegada.  

—Què t’ha passat? —li va preguntar, preocupada.  

—No ho vulgues saber. Maria va córrer a la farmaciola i la va curar sense fer preguntes. 

 —Vols una camamilla? —No, m’estime més un café. Maria va anar cap a la cuina i al moment va 

tornar a aparèixer amb una coca a les mans.  

—Està acabada de fer. M’has de donar la teua opinió, li he posat un ingredient secret. 

 Carme va mirar la coca amb deliri, després de l’ensurt alguna cosa dolça li vindria molt bé. Es va 

ficar la mà a la butxaca, només tenia diners per poder pagar-se un café sense llet. 

 —No, gràcies, no tinc gana. Maria no li va fer cas i li va servir el café i un bon tros de coca. 

 —A la coca et convide jo —li va dir picant-li l’ullet.  

—Sembla que la mala sort em persegueix —va dir desanimada Carme—. Estic aturada, desesperada 

i avorrida. Sense parlar de la mania que m’han agafat els gossos. Passe tot el dia buscant feina o 

enganxada al Facebook. Em sent una inútil! 

—Tu el que necessites és una parella —li va dir la Maria. Carme va parpellejar. No era això el que 



 

esperava  

 sentir. El seu amor propi va rebre una poalada  

 d’aigua freda.  

—Tampoc tinc sort amb l’amor. 

 —Em referia a una parella lingüística —li va dir l’amiga mentre li allargava un paper. 

 Un intens rubor va pujar a les galtes de Carme mentre llegia amb atenció. —Voluntària lingüística? 

—es va estranyar de la proposta de l’amiga. 

 —El Voluntariat pel Valencià és el servei d’Escola Valenciana que vol crear nous parlants. Es tracta 

de posar en contacte una persona valencianoparlant amb una altra que vol aprendre a parlar 

fluidament. Les “parelles lingüístiques” en són el resultat.  

—No tinc temps, he de buscar feina... 

 —No volies sentir-te útil? Queden una hora la setmana, durant deu setmanes, per conversar davant 

un café, fent una passejada, anant de compres, visitant un museu... Carme va alçar les mans, va 

enllaçar els dits i va recolzar-hi el mentó. I, sense saber com, es va convertir en voluntària. Maria es 

va ocupar de tot. La setmana següent tenia una cita amb un xicot anomenat Bento. Carme es va 

preparar a consciència, va buscar temes per trencar el gel, música, llibres, gastronomia...; la religió i 

la política les va deixar per a més endavant. Havien quedat al bar de Maria. Carme tenia molta 

curiositat per esbrinar com seria la seua parella, estava nerviosa, tenia por de no caure-li bé, 

darrerament tenia molt mala sort en les seues relacions. En entrar al bar de seguida el va veure, un 

xicot amb els cabells arrissats i de pell negra, de segur que era ell, a més estava sol. No s’ho va 

pensar dues vegades i es va plantar davant seu.  

—Hola, sóc Carme —li va dir a poc a poc vocalitzant bé. Li va fer dos besos i va seure.  

—D’on ets? Vols que anem a un altre lloc? Al cine? —li va amollar nerviosa. 

 El xicot la mirava amb uns ulls com unes taronges, mut i amb cara de no comprendre res. Carme es 

va estranyar, se suposava que les parelles tenien alguna noció de l’idioma. No es va donar per 

vençuda i va continuar parlant vocalitzant síl·laba a síl·laba i alçant una mica la veu, quan de sobte 

va aparèixer una xicota rossa. 

 —Qui és aquesta, Guillem? —li va preguntar tota enfadada al xicot que encara no havia obert la 

boca. 

—No en tinc ni idea, vol que anem al cine —va dir ell, divertit. 

 Carme es va posar roja com una tomaca i va dirigir la seua mirada cap al taulell on estava la seua 

amiga rient per les butxaques. Va balbucejar una disculpa i va córrer cap a l’amiga. 

 —Aquest és Bento, la teua parella lingüística —li va dir l’amiga, divertida, en presentar-li un xicot 

que també restava mut com l’altre. A Carme aquella cara li va resultar familiar. 

 —El “cos” —va dir ell— no és meu, és d’un amic. 

 Maria va fer cara d’estranyesa i va tornar a riure. Aquell moment ghost era impagable.  

—Tu! —va exclamar Carme, amb una barreja de sorpresa i incredulitat. El xicot va tornar a tancar 

la boca. 

 —Per què no seieu? —els va dir Maria mentre els oferia un bon tros de la seua coca especial.  

Carme va fer cas mentre es preguntava com pagaria aquell berenar. 

 —Convida la casa, m’ho estic passant molt bé —va dir Maria picant-li l’ullet.  

Semblava que li havia llegit el pensament. 

 —Sent molt el que va passar amb el “cos” del meu amic —es va tornar a disculpar. 

—Gos.  

—Això, gos. 

 —Aaah!!! –va exclamar Maria, que continuava palplantada al seu costat i aclarit el misteri, va des- 

aparèixer. 

 I de colp es va fer el silenci. Carme estava convençuda que no aniria bé, tenia un guió preparat, 

però no tenia sentit. Ella era la dona de la mala sort, i aquella aventura de voluntària lingüística 

eixiria tan malament com li havia eixit tot des de feia un temps. Es va quedar mirant fixament el 

xicot, que esperava pacient començar la conversa. Carme es va passar els dits pels cabells a manera 

de pinta, estava nerviosa, no sabia com posar fi a aquella situació absurda. 



 

 —Cafuné —va dir ell. 

 —Com?  

—A això que has fet amb els dits, nosaltres li diem cafuné. I vosaltres? 

 —No en tenim cap paraula.  

—Hi ha paraules que no tenen traducció. 

 —Sí, com per exemple “trellat”. 

 —Com?  

—Trellat. Significa tenir sentit comú. Sense pensar-s’ho ja havien començat la conversa. Carme se 

sentia bé, com feia temps que no se sentia.  

Aquell xicot era simpàtic i molt amable; a més, al seu favor tenia que el gos no era seu. De colp, un 

xiulet la va avisar d’un whatsapp, Carme va córrer a mirarlo. Va dibuixar un somriure ample. 

 —Bones notícies?  

—Molt bones —va dir ella—. He aconseguit feina, comence demà. 

 —Enhorabona!  

Ella va mirar el seu nou amic amb un somriure molt ample. Pressentia que en aquell mateix instant 

la sort li acabava de canviar i va exclamar:  

—Això és el començament d’una bona amistat! 

 

 

ACTIVITATS DE COMPRENSIÓ LECTORA  

(has de redactar un document word i enviar al correu pedros_jua@gva.es recorda posar d’assumpte 

el teu nom!) 

 

1. Llig atentament el text  

2. Creus que el títol és adient? 

3. Quins són els protagonistes? I els personatges secundaris? 

4. Quin és el consell de Maria per a Carme? 

5. Creus que Carme fa bé d’apuntar-se al voluntariat? 

6. Fes-ne un breu resum del text.  

7. I tu, que n’opines del voluntariat? Busca informació sobre alguna organització de voluntariat i 

explica a que es dediquen, digues també perquè l’has escollida i perquè t’agradaria fer el voluntariat 

ahí. 

 

MÉS ACTIVITATS A FER: 

 

La darrera setmana a casa vam treballar la biografia. Comprova si has fet la plana 34 del 

quadern de llengua valenciana el 2n trimestre. (ha d’estar feta). 

 

* Aprofita estos dies per a descobrir més la teua família. Investiga amb ells algú de la teua 

família que considereu important (tots ho són però segur que hi ha algú a qui tots i totes 

admireu un poc més per qualsevol raó). Redacta una biografia sobre eixa persona important 

per a tu en la teua família (pots afegir fotos si vols). 

 

* I si parlem sobre nosaltres mateixos, si contem esdeveniments i circumstàncies que envolten 

la nostra vida o una part d’aquesta, seguint, generalment, un ordre cronològic, estem fent una 

AUTOBIOGRAFIA. Et propose ara que faces les activitats de la pàgina 35 del quadern de 2n 

trimestre. 
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LENGUA CASTELLANA 

 

1. Accede a esta web y en ella podrás repasar las categorias gramaticales que hemos ido trabajando 

a lo largo del curso. Debes ir por orden (determinantes, sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos, 

adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones) leyendo la teoría y realizando los ejercicios. 

Al final de cada categoría hay un breve examen que sirve de repaso y se corrige sólo (sigue bien 

todas las instrucciones). 

 

https://www.vicentellop.com/gramatica/gramatica.html 

 

Si no te deja acceder, puedes repasar los apuntes que tenemos en la libreta y revisar las categorías 

de las palabras. 

 

2. Copia en tu cuaderno estas frases y analízalas morfológicamente como el ejemplo: 

 

La casa de mi prima está lejos. 
  La --> determinante, artículo definido, femenino, singular. 

 Casa --> sustantivo, común, femenino, singular 

 De --> preposición 

 Mi --> determinante, posesivo, 1ª persona, singular 

 Prima --> sustantivo, común, femenino, singular 

 Está --> verbo, presente indicativo, 3ª persona singular, estar 

 Lejos --> adverbio de lugar. 

 

Me encantó el libro de lectura. 

Mi amiga Marta ha tenido un bebé. 

Yo me quedo en casa. 

Aprovecharé el tiempo de alarma. 

 

3. Copia:  

El reportaje 

Un reportaje es un relato informativo extenso que incluye las observaciones persona-

les y directas del periodista. Generalmente, el reportaje va acompañado de informa-

ción gráfica. 

Hacer un reportaje 

Para hacer un reportaje debes seguir el siguiente esquema: 

• Introducción al tema que se va a tratar, con un lenguaje atractivo, interesante y directo. 

• Desarrollo amplio del contenido. El reportero da su opinión personal sobre el hecho, 

analizándolo, describiendo los detalles y ofreciendo una visión de carácter general. 

Al redactar el reportaje hay que tener en cuenta una serie de técnicas: 

• Conocer claramente los hechos o el tema que sirve de base al reportaje. 

• Buscar información para dominar el tema totalmente. 

• Hacer un esquema de las principales ideas que se quieren exponer. 

https://www.vicentellop.com/gramatica/gramatica.html


 

• Escribir los primeros párrafos intentando llamar la atención del lector, de forma que el relato 

resulte atractivo y sugerente. 

• Desarrollar el tema con absoluta objetividad, procurando que no decaiga el tono del relato. 

• Adoptar las cualidades propias del buen reportaje: exactitud, precisión, sencillez, naturalidad, 

ritmo, color, corrección y propiedad. 

4. Lee el inicio de este reportaje. Después redacta un reportaje sobre el lugar en el que vives has 

visitado o te gusta y cuando esté listo mándamelo (pedros_jua@gva.es). 

 

 

 

 

Correus de contacte dels Mestres:  

 

Empar: bustos_des@gva.es 

Joan: pedros_jua@gva.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

El PAÍS, 24 de agosto de 1986 

La isla bonita 

La Palma, la más occidental de las Canarias, la más verde y la más variada, es, 

sin embargo, una tremenda desconocida para el conjunto de los españoles. Los ca-

narios, por lo general bastante competitivos a la hora de hablar de sus respecti-

vas islas, coinciden en piropearla y la definen como la isla bonita. 

ENRIQUE CALDUCH 

A la isla se llega por transbordador o por avión a la capital: Santa Cruz de la Palma. Su puerto 

fue el tercero en importancia del Imperio español, tras Amberes y Sevilla, y se nota: son 

impresionantes sus edificios de estilo colonial en piedra con balconadas de madera. 

Santa Cruz es el centro de comunicaciones de la isla. Hacia el Norte están los barrancos, las carreteras de arena, los 

almendros; hacia el Sur, los volcanes; por el centro, las montañas. 

Vayamos por el centro primero. La ruta conduce a los prósperos valles centrales, donde están los pueblos de El Paso y 

Los Llanos de Aridane. Subiendo por una carretera llena de curvas, se llega la llamado túnel del tiempo, que atraviesa 

las montañas. El nombre es perfecto: resulta impresionante entrar por un lado del túnel en medio de una fuerte llovizna 

y salir al otro lado con un sol resplandeciente. 

Mientras se avanza hacia los pueblos, muy diferentes de los peninsulares, sin plazas ni centros fijos, aparece La Cum-

brecita, punto clave de la isla porque es una de las entradas a la Caldera de Taburiente. La Caldera es parque nacional, y 

consiste en un gigantesco cráter volcánico de unos 10 kilómetros de diámetro. Atravesarlo es una auténtica y apasionan-

te aventura para todos los amantes de la naturaleza, una aventura que requiere valor y equilibrio, ya que hay que ir reco-

rriendo una estrecha cornisa recortada sobre un terrible precipicio. 
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