
1ª SESSIÓ 
 
Activitat individual  
 
1. Esbrina què vol dir ser màrtir i explica-ho. 
 
2. Llegeix i resumeix la llegenda que hi ha aquesta adreça sobre els màrtirs Vicente i les seves germanes Sabina i 
Cristeta,: http://www.absolutavila.com/leyendas-de-avila/ 
 
 
3. Consulta l’adreça que hi ha a continuació, anomena quins tipus d’espectacles es feien als amfiteatres i després explica 
el que té relació amb el cristianisme. 
 
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/urbs/ludi.htm 
 
 
Activitat de grup ( 4 persones) 
 
a) Cadascú del grup ha de llegir el cas d’un/a màrtir del cristianisme, d’entre els que teniu proposats a sota. 
 
b) Després l’ha d’explicar als/les altres 
 
c) Finalment escolliu el que més us hagi agradat i en feu un resum .Heu d’explicar per què és el cas que més us ha 
interessat i si és totalment històric o en part és llegendari. 
 
 
Sant Genar: http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Genar 
 
Santa Agnès: http://ca.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%A8s_de_Roma 
 
Santes Justa i Rufina: http://ca.wikipedia.org/wiki/Justa_i_Rufina 
 
Santa Eulàlia, patrona de Barcelona : http://ca.wikipedia.org/wiki/Eulàlia_de_Barcelona 
 
 
2ªSESSIÓ: CACERA DEL TRESOR 
 
1. Cadascú del grup s’encarrega d’un dels apartats que hi ha més avall: Se l’haurà de llegir i preparar-ne 2 o 3 
preguntes. 
 
2. Després fareu grups segons l’apartat que heu treballat ( grup A/ grup B/ grup C/ grup D ) posareu en comú les 
preguntes que heu preparat i escollireu les dues que us semblin més significatives. 
 
3. Acabada aquesta tasca cadascú es reuneix amb els del seu grup d’origen, transmet les preguntes del seu apartat 
(A,B,C, i D ), i cadascú les respon totes. 
 
A. LES PERSECUCIONS DELS PRIMERS CRISTIANS 
B. CRISTIANS DINS DE LA CULTURA I LA FORÇA DE L'IMPERI ROMÀ 
C. LES PERSECUCIONS DE DIOCLECIÀ 
D. RECONEIXEMENT DELS DRETS DELS CRISTIANS 
 
Adreça on us podeu informar: http://www.santperedoctavia.org/sc.html 
 
Finalment entre tots els del grup es respon la gran pregunta 
 
LA GRAN PREGUNTA: 
 
Per què a Roma els cristians van ser perseguits i martiritzats ?  
 
Adreces on us podeu informar: 
http://ca.wikipedia.org/wiki/El_cristianisme_a_l'imperi_romà 
http://www.terra.es/personal/angerod/cucufate.htm 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Genar 
 


