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ON ?
La península Itàlica està 
situada al bell mig de la 
Mar Mediterrània

Al nord limita amb la 
Serralada dels Alps.

L’interior és força muntanyós 
ja que està travessat per la 
cadena dels Apenins.

Al litoral, en canvi,  hi 
predominen les zones planes.
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L’EVOLUCIÓ DEL MÓN ROMÀ II
REPÚBLICA IMPERI
Èstà organitzada 

en tres 
institucions :

Tot el poder el 
té:

COMICIS Assemblea de 
ciutadans

no 

existeix
EMPERADOR

elegeixen

MAGISTRATS

controla

ajuda

SENAT SENAT

Formen el govern
de ROMA i són 
elegits per un any.

Està format per patricis  i és
 la màxima autoritat de ROMA

Té el poder
polític,

 militar i religiós.
Té caràcter vitalici.





  

L’EVOLUCIÓ DEL MÓN ROMÀ 
IV



  

•Els romans van adoptar la mitologia grega, però als 
déus i deesses els anomenaven d’una altra manera.

Els déus més antics formaven la Tríada 
Capitolina:

•Júpiter: pare dels déus i dels homes.

•Juno, la seva esposa, i deessa del matrimoni.

•Minerva, la filla, deessa de la intel·ligència i de les arts. 

•A partir del regnat d’August es va introduir el culte a 
l’emperador, com una manera de reforçar la fidelitat 
dels ciutadans de l’imperi.

DÉUS I DEESSES





  

LA SOCIETAT

•La societat romana és una societat esclavista, on una capa social
minoritària és propietària d’ animals, eines i terres, i també de les
persones que les treballen: els esclaus i esclaves, que són els que 
s’ocupen de les feines més dures.

•En aquestes societats es diferencien dos grups: lliures i esclaus.

•Entre les persones lliures hi ha diferents grups que es diferencien 
sobretot per la seva riquesa.

•Només les persones lliures se’ls reconeix la ciutadania romana, i només
els ciutadans tenen dret a participar en política.





  

•Els patricis eren els descendents dels fundadors de Roma. 

•Formaven una  classe  privilegiada, gràcies a la propietat de grans 
latifundis.  

• Durant uns quants segles van ser els únics ciutadans amb drets 
polítics. Les patrícies no eren considerades ciutadanes.

PATRICIS





  

•L’aparició de l’esclavitud va lligada a la guerra, els presoners 
passen a ser esclaus.

•Les persones esclaves treballen generalment en l’agricultura, les 
mines, les construccions públiques, i també en l’artesania i els 
serveis domèstics.

•Els lliberts eren esclaus alliberats pels seus amos.

ESCLAUS



  

• Els romans coneixien i admiraven l’art grec, i en van mantenir 
alguns elements. Tot i així, entre l’art grec i l’art romà hi ha 
algunes diferències.

• Els edificis més representatius eren els grans edificis 
d’espectacles: circ, teatre, amfiteatre...

• Altres edificis característics varen ser: temples, basíliques, 
termes, tombes monumentals, monuments commemoratius, 
obres d’enginyeria (ponts, aqüeductes...) 

• En l’arquitectura va ser en la manifestació que més van 
destacar, però també van deixar importants mosaics, pintures i 
escultures.

L’ART





  

AMFITEATRE

AMFITEATRE ROMÀ 
DE TARRAGONA

COLISEU DE ROMA



  

AQUEDUCTE

AQUEDUCTE DE SEGÒVIA



  

TERMES

TERMES ROMANES DE CALDES DE MONTBUI 
 



  

TEATRE

TEATRE ROMÀ D’ASPENDOS ( TURQUIA )



  

CIRC

CIRC MASSIMO 
DE ROMA



  

ARC DE TRIOMF

ARC DE BERÀ


