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LES CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES

Les caracterísiques especials del relleu, del clima  
i de les costes del món grec, van provocar la 
importància del comerç marítim i de la 
colonització.



EGIPTE GRÈCIA ROMA
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L’ANTIGA GRÈCIA: L’època arcaica

La població grega es distribuïa entre les diferents polis. 

El domini de les polis estava en mans de l’ aristocràcia .

Els aristócrates :  Eren els propietaris de les terres.
Monopolitzaven el poder polític.
Eren els únics que podien comprar armament de ferro 
i cavalls. 

La resta de la població constava majoritàriament de camperols, amb 
poques possibilitats d’accedir a la propietat i de millorar les seves 
condicions de vida. Aquest fet, juntament amb la pressió demogràfica 
(la població augmentava i no hi havia recursos alimentaris per a tots), va 
provocar una important emigració COLONITZACIÓ

(imatge: artehistoria)
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(imatges: artehistoria)

Moltes ciutats modernes tenen el seu origen en antigues colònies gregues 
fundades des del segle VIII al segle VI a.C. al llarg de gran part de la 
Mediterrània i de la mar Negra, des del Caucas fins a la península Ibèrica, 
ocupant sempre tan sols la costa.



www.geocities.com/szbmx/images/fen_002.htm
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• El territori dels grecs era molt 
muntanyós i a més a més tenia 
una gran quantitat d'illes, per això, 
no hi havia un sol Estat com a la 
Grècia actual. Cada vall i cada illa 
formaven un estat independent, 
que anomenaven polis. 

• Una polis estava formada per una 
ciutat, , les terres de conreu, 
zones de pastura i els boscos del 
voltant. També se les anomena 
ciutat-estat. Les dues més 
importants varen ser Atenes i 
Esparta.
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www.artehistoria.jcyl.es
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• Al llarg del segle VI aC, el malestar social que hi havia a 
Atenes entre l'aristocràcia latifundista i la resta de la 
població va desembocar en un seguit de reformes 
socials i polítiques. D'aquesta manera, al segle V aC, 
s'instaurà a Atenes un règim de democràcia limitada.
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• Ciutadans :  Els qui podien gaudir de tots els drets és a dir, els homes 
lliures nascuts a Atenes i de pares atenesos. Hi havia una minoria de 
ciutadans rics (propietaris de terres, de tallers i comerciants) i una majoria 
de ciutadans modestos (petits propietaris de terres)i de ciutadans pobres 
(treballadors, artesans i jornalers).

• Metecs :Els grecs nascuts en altres ciutats eren considerats estrangers i, 
encara que alguns havien fet fortuna amb el comerç o l'artesania, no tenien 
cap dret polític.

• Esclaus : Era el grup més nombrós, La seva situació podia ser molt 
diversa: els que vivien millor eren aquells que es dedicaven a les tasques 
domèstiques, mentre que els que patien una existència més dura eren els 
esclaus que treballaven al port i a les mines.

L’ANTIGA GRÈCIA:La societat a l’Atenes 
clàssica

Les dones , encara que fossin ciutadanes, no podien exercir cap dret polític. 
A més, no tenien capacitat jurídica i, quan feien un acte públic, com per 
exemple casar-se, eren representades pel pare, els germans o el marit.



www.telocuento.es/grecia/atenas.htm
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Les guerres mèdiques 

•Al segle VI aC, els perses, poble del Pròxim Orient que havia format un gran 
imperi, van conquerir les polis de l'Àsia Menor i provaren de sotmetre el 
territori grec peninsular. Així, es van iniciar una sèrie de guerres entre grecs i 
perses, conegudes com a guerres mèdiques (500-419 aC). 

•Els conflic-tes bèl.lics van acabar amb la retirada persa i l'augment del prestigi 
d'Atenes. 

•Atenes es convertí ( segle v aC ) en la polis dirigent del món grec. 

•El principal dirigent atenès de l'època clàssica va ser Pèricles.
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Imatge: http://i12.servimg.com/u/f12/11/20/70/29/bannie12.jpg



• La guerra del Peloponès
• Esparta, liderà una coalició antiatenesa i provocà la 

guerra del Peloponès (431-404 aC), amb la qual va 
aconseguir posar fi al predomini atenès.
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Hoplita (s.IV aC

(imatge: viquipèdia)



• A l’època hel·lenística (400-200 aC), Macedònia va aprofitar 
la desunió de les polis gregues i les domina. 

• Alexandre el Gran, a través de les seves conquestes, posa 
en contacte Orient i Occident. La democràcia desapareix ja 
que el rei concentra tot el poder. 

• Quan Alexandre va morir l’imperi que havia construït es 
fragmentà en diversos regnes hel·lenístics.
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L’ANTIGA GRÈCIA:La religió

 

La religió dels grecs era 
politeista, amb déus que 
tenien forma humana, 
virtuts, passions i vicis com 
els mortals, i que 
simbolitzaven diferents 
aspectes de la vida.



Autor: Iktinos
Fecha:448-38 a.C PARTENON

La construcció grega més important era el temple. que tenia com a 
funció principal contenir l'escultura que representava la divinitat 
corresponent.
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http://www.atenea-nike.com/
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Els grecs tenien unes normes 
estilístiques anomenades ordres.

Els tres ordres ( dòric, jònic i 
corinti) es diferenciaven en la 
forma de les columnas, els
capitells i els entaulaments



• L’escultura 
• Època arcaica : Es caracteritzaven per la rigidesa , 

d’influència egípcia.
• Època clàssica : Els artistes volen mostra una bellesa 

idealitzada, i aconsegueixen una gran perfecció del cos 
humà.

• Època hel·lenística : Gran expressivitat i moviment.
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arcaica clàssica
hel·lenística



La ceràmica : Generalment estan decorades amb 
pintures de la vida quotidiana i relats mitològics.
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• Finalment, el 146 aC, els romans van conquerir Grècia i 

la convertiren en una província del seu imperi.

L’ANTIGA GRÈCIA: Província de l’Imperi romà


