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 1. Situa al mapa d’Espanya els pobles assenyalats. Alhora, 
cerca informació sobre algun d’ells.

turdetans edetans ilergets celtibers

lusitans àsturs càntabres vacceus

cossetans laietans indigets lacetans

contestans turbolets ilercavons carpetans

 2. Dibuixa en un plànol l’itinerari del viatge de Tibaste fi ns 
arribar a la ciutat d’Indika.

 3. Quines són les característiques de les muralles dels poblats 
ibèrics? Explica també quina n’era la fi nalitat.
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 4. Busca informació sobre el jaciment del Castellet de Banyo-
les.

 5. Fes un dibuix de l’actual riu Ebre i dels seus afl uents més 
importants. Marca també el lloc on Tibaste arriba al riu i 
es posa a navegar aigües avall.

 6. Explica les causes que van desencadenar les dues Guerres 
Púniques entre Cartago i Roma.

 7. Indíbil era el cap dels ilergets. Cerca informació sobre 
aquest personatge que es va enfrontar als romans en terres 
peninsulars.

 8. Aquest text ens explica la indumentària dels guerrers. Fes 
un dibuix i compara aquesta vestimenta amb la dels soldats 
actuals.

[...] Diuen que els lusitans són destres en emboscades 
i persecucions, àgils, llestos i dissimulats. El seu escut 
és xicotet, de dos peus de diàmetre, i còncau pel costat 
anterior; el porten suspès per davant amb corretges, 
i no tenen, sembla ser, ni abraçadores ni anses. Van 
armats també amb un punyal o ganivet; la major part 
porten cuirasses de lli, i pocs cota de malla i casc de 
tres cimeres. D’altres es cobreixen amb cascs teixits 
de nervis [...]

Estrabó, Geographika. Llibre III, 3, 6

 9. Explica quines eren les tàctiques militars emprades en 
temps dels romans.
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 10. Fes una reconstrucció de la batalla de Cesse (218 aC) entre 
els romans i els cartaginesos.

 11. Busca informació sobre el Minotaure.

 12. Escriu una mena de biografi a de Teseu.

 13. En aquest moment històric destaquen les fi gures d’An-
níbal i d’Escipió l’Africà. Fes una ressenya biogràfi ca 
d’ambdues fi gures.

 14. Com evolucionà el món dels cartaginesos al segle iii aC?

 15. Fes una recerca informativa i explica els tipus de naus 
que hi havia a l’època ibèrica i a la romana, tant les que 
es dedicaven a l’activitat comercial com les destinades a la 
guerra.

 16. El text següent parla d’aspectes comercials. Fes una 
relació de les mercaderies que eren objecte de comerç. 
Explica els llocs d’origen i de destinació preferents. 
Amplia la informació amb altres productes objecte 
d’intercanvi.

[...] De Turdetània s’exporta blat, molt de vi i oli; 
aquest, a més, no sols en quantitat, sinó en qualitat 
insuperable. També s’exporta cera, mel, molta cot-
xinilla i mini millor que el de la terra sinòptica. Les 
seues naus es basteixen allí mateix amb fusta del país. 
Té sal fòssil i molts corrents de rius salats, gràcies als 
quals, tant en aquestes costes com en les de més enllà 
de les Columnes, abunden els tallers de saladures de 
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peix, que produeixen salmorres tan bones com les 
pòntiques [...]

Estrabó, Geographika. Llibre III, 2, 6

 17. Quines monedes s’empraven en l’època romana? Quines 
equivalències tenien entre si?

18. Fes una redacció on expliques quina era l’economia en el 
temps dels ibers. Era semblant per a tots els pobles? Fenicis, 
grecs, romans i ibers tenien la mateixa base econòmica? 
Explica-ho raonadament.

19. Explica què són i com funcionen les colònies gregues del 
litoral mediterrani. Posa’n alguns exemples que conegues 
de la costa peninsular.

20. Explica per escrit els fonaments de la religió dels pobles 
ibers.

21. El text següent ens acosta al món de les previsions de futur. 
Explica en què consisteix l’endevinació del futur emprant 
el vol de les aus i posa’n algun exemple extret del llibre o 
d’altres que hages trobat.

[...] Els lusitans fan sacrifi cis i examinen les vísceres 
sense separar-les del cos; observen també les venes del 
pit i endevinen palpant. També ausculten les vísceres 
dels presoners, tapant-les amb ságoi. Quan la víctima 
cau per mà del hieroskópos, fan una primera predicció 
per la caiguda del cadàver. Amputen les mans dretes 
dels captius i les consagren als déus [...]

Estrabó, Geographika. Llibre III, 3, 6
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22. Hi ha una gran abundància de santuaris ibers a les terres 
peninsulars. Tria’n un de la teua comarca o d’alguna altra 
veïna, busca’n informació i fes-ne un resum.

 23. El paper de les sacerdotesses és molt important en aquestes 
èpoques. Fes una reconstrucció de com era la seua vida, 
quan entraven al temple a servir la deessa i quina era la 
seua rutina diària.

 24. Fes un organigrama on es represente la jerarquia i el panteó 
de déus i deesses dels grecs i dels romans. Explica l’origen 
i els atributs que incorporen cadascun d’ells, així com les 
seues correspondències.

 25. Explica quina era la fi nalitat de les ofrenes religioses. Quins 
objectes s’hi solien aportar?

 26. Fes una descripció física i psicològica del personatge de 
la sacerdotessa.

 27. Quina base alimentària tenien els pobles ibers? I els ro-
mans? Busca la recepta d’algun plat que es cuinara en l’èpo-
ca romana.

 28. Fes una síntesi on expliques clarament com era l’organit-
zació política dels pobles ibers.

 29. Com deus suposar, la medicina en temps dels ibers i 
dels romans no estava molt tecnifi cada. Busca els remeis 
comuns que s’aplicaven per a guarir determinades malal-
ties.
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 30. Com era la indumentària en aquestes èpoques? Fes un 
llistat amb les peces fonamentals de vestir i les diferències 
que podien existir en funció de la classe social a la qual 
pertanyia l’individu. Comenta el text següent relacionat 
amb els costums de les dones.

[...] També podrien tenir-se com a formes bàrbares 
els ornaments d’algunes dones, detalls que descriu 
Artemidor. En determinades regions –diu– porten 
collars de ferro amb garfi s que es dobleguen sobre el 
cap, eixint molt per davant del front. En aquests garfi s 
poden, a voluntat, abaixar el vel, que en desplegar-lo 
per davant ombreja el rostre, la qual cosa es considera 
un efecte d’adornament. En altres llocs es col·loquen 
un tympánion arrodonit per la part de la nuca i serrat 
al cap per la part de les orelles, el qual disminueix a 
poc a poc d’altura i amplària. Altres es depilen la part 
alta del cap, de manera que resulta més brillant que 
el front. Finalment, d’altres es col·loquen al cap una 
columneta d’un peu d’alçària, al voltant de la qual 
enrotllen els cabells, que després tapen amb un mantell 
negre [...]

Estrabó, Geographika. Llibre III, 4, 17

 31. Fes un eix cronològic que abaste des de l’any 225 aC fi ns al 
100 aC. Inclou-hi totes les notícies que consideres impor-
tants, tant les pròpies del territori peninsular com les de 
la resta d’Europa o d’unes altres parts del món.

 32. Explica com va ser el procés de conquista romana sobre 
les terres peninsulars.
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 33. Quines conseqüències va tenir la conquista romana en allò 
referent als aspectes culturals, polítics i socials del món 
ibèric?

 34. Al voltant d’aquest text, inicieu un debat sobre els aspectes 
civilitzats o incivilitzats d’una comunitat:

[...] Es conta també dels càntabres un fet de bogeria 
heroica: que estant crucifi cats uns presoners, van morir 
cantant himnes de victòria. Aquests fets denoten un 
cert salvatgisme en els seus costums; d’altres però, sense 
ser pròpiament civilitzats, no són, tanmateix, salvatges. 
Així, entre els càntabres, és l’home el que dota la dona, 
i són les dones les que hereten i les que es preocupen 
de casar els germans; aquest fet constitueix una mena 
de gynaikokratia, règim que no és certament civilitzat 
[...]

Estrabó, Geographika. Llibre III, 4, 18

 35. Busca informació sobre les eines del treball agrícola empra-
des pels ibers i descriu-les.

 36. Fes un dibuix on es refl ectisquen les característiques d’un 
temple grec i les d’un romà. Explica quines són les dife-
rències fonamentals entre els dos temples.

37. Fes un quadre comparatiu on es mostren les similituds i les 
diferències entre els estils dòric, jònic i corinti de l’art clàssic.
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38. Fes un mural de cartolina amb exemples d’estatuària ibè-
rica.

39. Intuïes que el fi nal de la novel·la seria així? Inventa un fi nal 
diferent.

40. Decora aquests dos objectes amb motius de l’època ibèrica. 
Pots servir-te d’algun exemple que trobes en algun llibre.
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