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Tema 09 
En tempos dos romanos 

GUÍA DIDÁCTICA 

• Orientacións didácticas 

• Solucionario 

• Competencias Clave - Intelixencias Múltiples 

• Atención á diversidade 

– Actividades de Reforzo 

– Actividades de Ampliación 

• Recursos Didácticos 

– Navegamos por Tiching 

• Libro Dixital 

• Educamos en valores 
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Orientacións didácticas

■ Presentamos o tema da roma-
nización a partir dun texto actual e 
dunha imaxe procedente dun mo-
saico da época, ambos referentes a 
espectáculos que se levaban a ca-
bo no circo. 

Solucións das actividades 
1. Resposta persoal. A modo de 

exemplo, o alumnado pode co-
mentar que os romanos proce-
dían da cidade de Roma, pero 
que chegaron a ter un imperio 
moi vasto, que ocupaba gran 
parte de Europa. 

2. Actividade persoal. Por exem-
plo: acueduto, sumidoiros, ad-
ministración... 

3. A imaxe representa unha cuadri-
ga, é dicir, un carro tirado nor-
malmente por catro cabalos. 

Resposta peroal. A modo de 
exemplo, o alumnado pode sina-
lar que os espectáculos de cuadri-
gas teñen orixe grega e que foron 
adoptados polos etruscos e pos-
teriormente polos romanos. 

4. O texto fálanos da época dos 
romanos. 

Sitúase na cidade de Tarraco, 
na actual Tarragona. 

Os feitos suceden no circo de 
Tarraco.  

5. Unha cuadriga é un carro impul-
sado habitualmente por catro 
cabalos colocados en ñliña, que 
se utilizaba sobre todo en car-
reiras. 

Un auriga é un condutor dun 
carro de cabalos. 

6. Resposta persoal. O alumnado 
debería sinalar os seguintes 
puntos: 

Os aurigas levaban un vestido 
de coiro. Cada equipo iden-
tificábase cunha cor distinta, 
que era determinada pola cor 
do coiro: azul, branco, verde ou 
vermello. 

Ademais, protexíanse dos gol-
pes e caídas cun casco do mes-
mo material que o vestido. 

Levaban as rendas que condu-
cían os cabalos, ligadas á cin-
tura para evitar que, coas ma-
nobras e a velocidade, lles fu-
xiran das mans. 

 
INTELIXENCIAS MÚLTIPLES ACTIV. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

5 Buscar o significado da palabra cuadriga e auriga. Lingüística 

6 Describir como van vestidos os aurigas e como foi a 
carreira. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

CONCIENCIA E EXPRE-
SIÓNS CULTURAIS 

Desenvolver actitudes de 
interese pola propia cultura e 
valorar as culturas distintas á 
propia 

Valorar ariísticamente diversas 
manifestacións físicas 

Coñecer quen foron os romanos, 
de onde viñeron, o porque da súa 
importancia e mencionar tres 
palabras para relacionalos. Act. 1 

Describir a representación en 
forma de mosaico. Act.3 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Utilizar diferentes variantes do 
discurso, en especial, a descri-
ción e a argumentación. 

Expresar a que recordan o 
ambiente de circo e a celebración 
da vitoria e relacionalo con algún 
deporte actual. Act. 7 

DIXITAL Utilizar as Tecnoloxías da In-
formación para obter e expresar 
contidos. 

Buscar información sobre os 
espectáculos de cuadrigas do 
circo romano e explicar en que 
consistían. Act. 3 
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 A carreira funcionaba así: 

En primeiro lugar, os xuíces tiñan 
que verificar que todo estivera en 
orde para empezar. Isto é, que o 
marcador e as catro cuadrigas 
que participaban estiveran en es-
tado regulamentario. 

Entón un xuíz daba a orde de saí-
da e a carreira podía empezar. 

Tratábase de dar dez voltas á pis-
ta do circo, mentres xuíces e em-
pregados fustigaban os cabalos e 
lles tiraban auga para refrescalos. 

Polo que lemos no texto, a cua-
driga gañadora era fortemente 
aclamada polo público, incluso ás 
veces, os espectadores baixaban 
á area para pasear o heroe a 
ombros. 

7. Resposta persoal. 

Actividades de reforzo  

 1.  Veremos o vídeo que se propón 
en Navegamos por Tiching: 

http://www.tiching.com/738998 

− En que século se construíu o circo 
de Tarraco? 

− Cantos espectadores cabían nel? 

− Cal era a principal arteria da 
cidade? 

Solución: 

− O circo de Tarraco construíuse a 
finais do século I d.C. 

− No circo cabían 23.000 es-
pectadores. 

− A principal arteria da cidade era 
a Vía Augusta. 

 2.  Consultamos a páxina proposta 
en Navegamos por Tiching: 

http://www.tiching.com/688265 

Describe que  cambios se observan 
no mapa do mar Mediterráneo do 
200 a.C, do 30 a.C. do 200 d.C. e 
do 500 d.C. 

Solución: O Imperio Romano vai 
ampliando as súas fronteiras, ata 
que aparece fragmentado en 500 
d.C. 

ANOTACIÓNS  

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/738998 – Vídeo que reconstrúe a estrutura ur-
bana de Tarraco. A partir do minuto 2 amosa o circo romano da cidade. 
Utilizarémolo para a actividade de ampliación. 

■ http://www.tiching.com/688265 – Nesta páxina encontramos mapas 
interactivos que comprenden máis de 5.000 anos de historia da humanidade, 
o primeiro dos cales corresponde ao 3500 a.C. Hai planisferios e tamén 
mapas máis detallados, acompañados dunha breve contextualización 
escrita. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Orientacións didácticas

■ Este apartado está dedicado 
aos pobos que encontraron os ro-
manos cando chegaron á Península 
Ibérica: os celtas e os iberos. 

● Coñeceremos as características 
que comparten e tamén as que os 
diferencian. 

Solucións das actividades 

1. Os iberos habitaban o Leste e o 
Sur da Península Ibérica, os 
celtas, o Norte e o centro. 

Resposta persoal. 

2. O poboado celta da ilustración 
presenta unha forma circular e 
está rodeado por unha muralla 
de pedra con dúas portas. 

O poboado ibérico do debuxo pre-
senta unha forma xeométrica e 
organízase arredor dunha praza e 
dun par de rúas principais. 

 Observamos as seguintes simili-
tudes: 

Para defenderse, ambos os 
dous poboados estaban rodea-
dos dunha muralla. 

Pola mesma razon, tanto o po-
boado celta como o ibero estaban 
situados en zonas elevadas. 

En ambos os poboados os homes 
e mulleres conviven cos animais. 

Ademais das vivends particu-
lares, nos dous poboados en-
contramos edificios públicos ou 
militares. No celta, vemos unhas 
construcións de tamaño superior 
ao das casas no centro; no ibero, 
unha fortaleza pegada á parte 
superior da muralla. 

Os cultivos e campos de pasto 
situábanse fóra das murallas. 

 Os poboados iberos e celtas 
diferenciábanse porque: 

As casas celtas eran circulares, 
mentres que as ibéricas adoita-
ban ser rectangulares. 

 A diferenza do poboado ibérico, 
o poboado celta ten unha forma 
circular como a das súas casas. 

As casas celtas eran máis sin-
xelas, cun teiro de ramas e palla, 
mentres que as ibéricas tiñan o 
teito recuberto de arxila, que o 
facía impereable á chuvia. 

Os celtas distribuían as súas 
casas desordenadamente polo 

 
INTELIXENCIAS MÚLTIPLES ACTIV. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

1 Identificar o territorio que ocupaban os iberos e celtas. 

2 Describir como eran os poboados e as vivendas dos 
celtas e iberos con semellanzas e diferenzas. 

Espacial 

4 Contestar quen foron os pobos colonizadores, de onde 
proviñan e en que punto da Península Ibérica se 
instalaron. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

SOCIAIS E CÍVICAS Interesarse polo pasado e ad-
quirir ferramentas para o seu 
coñecemento. 

Ler, comprender e asimilar a 
información relacionada cos celtas 
e iberos. Act. 1 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Utilizar diferentes variantes do 
discurso. 

Ler un texto e responder as 
preguntas sobre o seu contido  

Comparar as culturas celta e ibera 
e valorar os seus trazos en 
común. Act. 3 

Responder as preguntas de 
comprensión lectora. Act. 4 

APRENDER A 

APRENDER 
Organizar, memorizar e recupe-
rar a información obtida. 

Razoar por que os intercambios 
comerciais foron máis abundantes 
entre os iberos que entre os 
celtas. Act. 5 
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poboado, mentres que os iberos 
as ordenaban arredor de prazas 
e rúas. 

No poboado ibérico distingui-
mos catro torres de defensa, 
estruturas que no existen no po-
boado celta. 

Porén, o poboado celta está ro-
deado por un foxo. 

3. Os celtas e os iberos compar-
tían algunhas caracteristicas: 

Os dous pobos organizábanse 
en tribos ou clans que gober-
naba un rei ou un caudillo. 

Os dous pobos coñecían a agri-
cultura de cereais e legumes e, 
sobre todo, a gandería con ca-
bras, ovellas e porcos. 

Con bronce e ferro sabían fa-
bricar instrumentos, armas e arte-
sanía de gran calidade, así como 
tecidos de la e cerámica. 

 Non obstante, os iberos utiliza-
ban a moeda para facilitar os in-
tercambios comerciais, mentres 
que os celtas seguían funcionan-
do co troco. 

Tamén a diferenza dos celtas 
os iberos tiñan un sistema pro-
pio de escritura. 

4. Os pobos colonizadores foron os 
fenicios, gregos e cartaxineses. 

Os fenicios procedían do le-
vante mediterráneo; os gegos 
de Grecia e os cartaxineses de 
Cartago. 

Os fenicios instaláronse en Cá-
diz, os gregos na costa catalá, 
os cartaxineses en Cartaxena. 

5. Resposta persoal. A modo de 
exempo. Os intercambios co-
merciais eran máis abundantes 
entre os iberos porque habita-
ban as zonas da costa medi-
terránea a onde chegaron os 
pobos colonizadores. 

 

ANOTACIÓNS  

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688321 – Breve documento audiovisual que amosa 
como era o poboado celta da citania de Santa Tecra. 

■ http://www.tiching.com/688322 – Reconstrución en 3D dunha casa ibé-
rica: como se construía e que materiais se utilizaban. 

■ http://www.tiching.com/738999 – Vídeo sobre a presenza de celtas e 
iberos na Península Ibérica. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Orientacións didácticas

■ Esta sección resume brevemen-te 
a historia do Imperio Romano: a orixe 
da cidade, a posterior expansión polo 
Mediterráneo e o establecemento 
dunha civilización que aínda constitúe 
a base da nosa cultura. 

Solucións das actividades 

1. Roma foi fundada no século VIII 
a.C, pola tribo dos latinos. 

Unha lenda explica que a 
cidade foi fundada por Rómulo 
e Remo. 

2. Unha lenda é unha narración 
máis imaxinaria ou m arabillosa 
que histórica ou verdadeira. A 
pesar disto, ás veces as his-
torias que explican, poden ter 
un transfondo real, que foi 
desenvolto e modificado pola 
tradición. 

Resposta persoal. En termos 
xerais, o alumnado ten que res-
ponder que segundo a tradición 
romana, Rómulo e Remo foron 
dous xemelgos que fundaron a 
cidade de Roma. 

Eran fillos do deus Marte e de 
Rea Silvia. O tío de Rea Silvia, 
Amulio, usurpoulle o tron oao 
seu irmán, o pai de Rea Silvia. 

Logo, para non ter rivais no tro-
no, puxo a Rómulo e a Remo 
dentro dun cesto e tirounos ao 
río Tíber. 

O cesto quedou enganchado na 
beira do río e foi atopado por 
unha loba, Luperca, que ali-
mentou os dous nenos ata que 
estes foron adoptados por unha 
parella de pastores. 

Como dixemos, os feitos que 
narra unha lenda non son verí-
dicos en sentido estrito, aínda 
que poden ter un trans-fondo 
real, que se foi transformando a 
medida que a lenda se trans-
mitía de xeración en xeración. 

3. Roma puido conquistar tantos ter-
ritorios grazas ao poderoso exér-
cito que formou, no que partici-
paban todos os homes da cidade. 

Este potente exército primeiro 
conquistou a Península Itálica  
e posteriormente as terras que 
rodeaban o mar Mediterráneo. 

Grazas a isto, a cidade de Roma 

 
INTELIXENCIAS MÚLTIPLES ACTIV. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

4 Describir un soldado romano e o exército. 

5 Mencionar o país actual onde está a cidade de Roma. 

6 Identificar o territorio que conquistou Roma. 

Espacial 

8 Consultar un atlas e contestar as preguntas. 

Lingüística 7 Ampliar coñecementos dos romanos. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 

Desenvolver actitudes de 
interese pola propia cultura e 
valorar as culturas distintas á 
propia 

Describir que é unha lenda e 
buscar información da lenda de 
Rómulo e Remo. Act. 2 

APRENDER A 

APRENDER 
Desenvolver técnicas para 
organizar a información 
mediante a clasificación en 
cadros 

Completar a táboa coa información 
dos romanos, pondo en común os 
coñecementos e clasificándoos 
nunha táboa coma esta. Act. 7 

SOCIAIS E CÍVICAS Interesarse polo pasado e ad-
quirir ferramentas para o seu 
coñecemento. 

Razoar por que Roma conquistou 
tanto territorio e en que se 
converteu a cidade. Act. 3 
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fíxose rica e poderosa, ata se 
converter nun Imperio que durou 
desde o século I ao século V. 

4. O exército romano organizá-
base en lexións, cada unha das 
cales tiña 5.000 soldados, cha-
mados lexionarios. 

A maioría dos soldados dunha 
lexión era de infantería, isto é, 
desprazábanse a pé. Levaban 
armadura e mandil para se pro-
texer e lanzas e espadas para 
atacar. 

O soldado situado diante levaba 
un estandarte coas letras SPQR, 
que facían referencia a Senatur 
Populusque Romanus, é dicir, in-
dicaba que o exército representa-
ba o Senado e o Pobo de Roma. 

Por outro lado, había unha par-
te do exército, situado na parte 
posterior da columna, que apa-
rece na ilustración que se des-
prazaba a cabalo. 

5. conquistou, Britania, a Galia, 
Hispania, a costa do norte de 
África, Exipto, Siria, Asia Menor, 
Grecia, Dacia e as illas de Sar-
deña, Córcega e Sicilia. 

7. Actividade en grupo. 

8. O Imperio romano tiña terri-
torios nestes tres continentes: 
Europa, África e Asia. 

En Europa: Portugal, España, 
Francia, Reino Unido (Inglaterra, 
pero non Escocia), Alemaña, 
Italia, Grecia, Romanía, Suíza, 
Austria, Andorra, Luxemburgo, 
Bélxica, Eslovenia, Croacia, Hun-
gría, Bulgaria, Serbia, Albania, 
Montenegro, Macedonia. 

Na costa africana: Marrocos, 
Arxelia, Túnez, Libia e Exipto. 

Na costa asiática: Turquía, Si-
ria, Israel, Líbano, Xordania,  
Armenia, Xeorxia, Azerbaián e 
Irán. 

 

ANOTACIÓNS  

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/739000 – Video de 10 minutos sobre o Imperio ro-
mano: a estrutura urbana da capital, a súa lenda fundacional, a súa situación 
xeográfica, a súa historia política, a súa expansión territorial, etc. 

■ http://www.tiching.com/727538 – Este recurso enlaza coa exposición 
Romanorum Vita. Na súa páxina web encontramos información sobre os sol-
dados do exército romano: como se organizaban militarmente, como vivían, 
que armas tiñan, que fronteiras defenderon, etc. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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  Orientacións didácticas

■ Despois de estudasr os pobos 
que habitaban a Península, centra-
rémonos en como foi conquistada 
polo romanos. 

● Estableceremos as fases nas 
que se divide. 

● Apuntaremos os motivos estra-
téxicos, políticos e económicos. 

● Explicaremos como administra-
ban o territorio e destacaremos a 
importancia da súa rede de comuni-
cacións. 

Solucións das actividades 

1. Os romanos tardaron uns 200 
anos en ocupar o territoro penin-
sular, e fixérono en catro fases. 

Inicialmente ocuparon con cer-
ta facilidade a costa mediterrá-
nea da Península, que estaba 
habitada polos iberos: de 218 
a.C. a 201 a.C. 

Máis tarde, entre os anos 201 a. 
C. e 154 a. C., avanzaron en 
dirección oeste. 

Entre 154 e 133 a. C. Chegaron 
a ocupar case a totalidade da 
Península, a excepción da cos-
ta cantábrica occidental. 

Este último territorio foi ocupa-
do entre 29 e 19 a. C. 

A primeira fase durou 17 anos, a 
segunda, 47, a terceira, 11 e a 
cuarta 10. Polo tanto, a fase máis 
rápida foi a última, pero o territorio 
que se ocupou era moito máis 
pequeno que o da terceira fase, 
por exemplo. 

En xeral, a parte ocupada polos 
iberos, foi máis fácil de conquistar 
que a ocupada polos celtas, que 
ofreceron máis resistencia. 

2. Os romanos dividiron o territorio 
peninsular nas seguintes provin-
cias: Gallaecia, Tarraconense, 
Carthaginense, Lusitania, Baética 
e Baleárica. 

Podemos buscar información na 
Internet sobre as capitais: 

Bracara (Gallaecia), Tarraco (Tar-
raconense), Cartago Nova 
(Carthaginense), Emerita Augusta 
(Lusitania), Hispalis (Baética). 

3. Para construír as súas calzadas 
os romanos seguían este proce-
demento: 

 
INTELIXENCIAS MÚLTIPLES ACTIV. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

1 Explicar as fases nas que se fixo a conquista romana. 

2 Mencionar as provincias nas que se dividiu Hispania e 
cal foi a súa capital. 

3 Observar o debuxo e explicar como construían as súas 
calzadas os romanos. 

Espacial 

4 Identificar os canteiros e explicar cal era o seu traballo  

6 Redactar os motivos da conquista romana en Hispania 
e as vantaxes que conseguiu Roma. 

Lingüística 

8 Comentar o significado do vocabulario da frase. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Relacionar elementos diversos 
establecendo paralelismos... 

Relacionar o vocabulario propio 
de orixe latina. Act. 8 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Expresarse por escrito con co-
rrección ortográfica, sintáctica e 
gramatical. 

Redactar os motivos da conquista 
romana en Hispania e as 
vantaxes que conseguiu Roma 
con este territorio. Act. 6 
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En primeiro lugar, había que 
trazar o percorrido que seguiría 
a vía e nivelar o chan. 

Logo escavábanse dúas gabias 
laterais que delimitaban os late-
rais da calzada. 

Había que pór unha primeira 
capa de pequenas pedras que 
servía para crear unha base o 
suficientemente sólida como pa-
ra soportar o peso das tropas 
militares ou dos carros de mer-
cadorías que as utilizarían. 

Encima desta capa de peque-
nas pedras poñíase outra capa, 
esta vez de area  

Finalmente, colocábanse gran-
des laxas de pedra chás, que 
encaixaban entre elas. 

4. Os canteiros traballaban a pedra. 

Nos laterias do debuxo vemos 
dous deles, que parten grandes 
bloques de pedra para conver-
telos nas laxas que se colocan 
encima da calzada. 

Na parte inferior da ilustración 
aparece outro canteiro que es-
culpe un bloque cilíndrico. 

É posible que este bloque sexa 
un miliario, unha columna de 
dous metros de altura que se 
situaba no lateral das calzadas 
para sinalar as distancias cada 
mil pasos. 

5. A principal calzada romana en 
Hispania era a Vía Augusta. 

Percorría a costa mediterránea 
desde Roma ata Cádiz. 

6. Actividade persoal. 

7. Actividade persoal. 

8. Cando se fala da defensa nu-
mantina utilízase como sinónimo 
de defensa tenaz, ata o límite e a 
miúdo en condicións precarias. 

Neste caso, pois, o xornalista 
quere dicir que o equipo local 
per-deu pero que lle puxo as 
cousas difíciles ao seu rival, 
aínda que fora máis poderoso. 

ANOTACIÓNS  

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Desenvolver a comprensión lec-
tora e analizar o contido dun 
texto. 

Asimilar un texto explicativo sobre 
a organización territorial da 
Hispania romana axudándose dun 
mapa. A organización… 

DIXITAL Interpretar información na Internet 
para ampliar coñecementos. 

Investigar sobre o intento de con-
quista de Numancia. Act. 7.  

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Adoptar estratexias e recursos 
que favorezan a creatividade. 

Pórse no papel dun historiador 
romano para xustificar a conquista 
de Hispania. Act. 6. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688347 – Vídeo no que se amosan as principais 
vías de Hispania. 

■ http://www.tiching.com/688349 – Estenso artigo dedicado ás calzadas 
romanas: explícase como se construían, que infraestruturas se encontraban 
no camiño e as principais rutas que existían.  

Encontramos tamén interesantes ilustracións e fotografías. 
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Pgs. 22-23 
Que es un plano?  

Orientacións didácticas

■ A cidade e o urbanismo adquiren 
un gran desenvolvemento en época 
romana. O alumnado observará a 
ilustración dunha cidade modelo para 
identificar: 

● Os edificios de carácter público, 
de tipo administrativo, relixioso ou 
lúdico. 

● A importancia do trazado urba-
no e da enxeñería na arquitectura 
romana. 

● Ademais, identifícanse distintas 
clases sociais que habitan nela. 

Solucións das actividades 

1. Nas cidades vivían os seguintes 
grupos sociais: 

Por unha parte, os máis ricos 
que vivían en casas luxosas e 
pertencían ao mundo da política 
ou dos negocios, como comer-
ciantes, propietarios de terras 
ou homes de negocios. 

Por outra parte, a maioría da 
poboación que traballaba a 
terra, nos talleres de artesanía 
ou nos distintos servizos que 
ofrecía a cidade. 

Finalmente, estaban os escla-vos, 
persoas que non só traballaban 
para outra persoa,senón que eran 
da súa propiedade. 

2. As respostas son: 

– A cidade que apararece no 
debuxo estaba situada na 
costa, ao lado do porto. 

Fóra do recinto amurallado 
encontrábanse os campos 
de cultivo, as vilas e o Co-
liseo, un edificio circular no 
que tiñan lugar as loitas de 
gladiadores. 

No debuxo vemos con clari-
dade que a cidade romana se 
estruturaba arredor de dúas 
principais: o cardo e o decu-
mano. Estas dúas rúas abso-
lutamente rectas, atravesaban 
a cidade de punta a punta e 
desembocaban nas portas de 
entrada da muralla. 

A muralla tiña catro portas de 
entrada. Cada porta estaba 
flanqueada por dúas torres. 
Tamén hai torres nos ángulos 
que formaba a muralla. Esta 
muralla presentaba unha for-

 
INTELIXENCIAS MÚLTIPLES ACTIV. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Espacial 2 Observar detidamente o debuxo e explicar como era 
unha cidade romana seguindo as cuestións 
previamente establecidas. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

SOCIAIS E CÍVICAS Interesarse polo pasado e ad-
quirir ferramentas para o seu 
coñecemento. 

Ler,coñecer e comprender os 
grupos sociais que vivían nas 
cidades e que diferenzas había 
entre eles. Act. 1 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Desenvolver a comprensión 
lectora e analizar o contido dun 
texto 

Expresarse por escrito con co-
rrección ortográfica, sintáctica e 
gramatical. 

Comprender, asimilar e coñecer a 
información relacionada coa área 
de coñecemento. Vivo … 
Observar detidamente o debuxo e 
explicar como era unha cidade 
romana tendo en conta os 
aspectos e cuestións que se 
formulan. Act. 2 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Autoavaliar os resultados dos 
procesos de aprendizaxe 

Asimilar os conceptos lidos coa 
interpretación en cada unha das 
actividades propostas. Act. 2 
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ma moi regular, case octo-
gonal, excepto polo ángulo no 
que se encontraban os baños 
públicos, que era un ángulo 
recto. 

– O acueduto abastecía de auga 
a cidade, entraba xustamente 
por esta parte da muralla, xa 
que as termas a consumían en 
gran cantidade. 

As termas eran recintos con 
piscinas de auga a distintas 
temperaturas que servían  non 
só para bañarse, senón como 
centros de reunión social. Ve-
mos no debuxo que tiñan unha 
piscina exterior e un xardín. 

A auga potable chegaba ás 
fontes da cidade a través de 
canalizacións; e as augas resi-
duais pasaban polos sumi-
doiros. Esta xestión da auga 
demostra o alto desenvolve-
mento da enxeñería romana. 

– O centro urbano situábase 
no foro, unha gran praza que 
se encontraba no cruce do 
cardo e do decumano. O foro 
contiña os principais edificios 
de goberno e relixiosos, e no 
debuxo apréciase un arco do 
triunfo que servía de entra-
da. Moi preto do foro encon-
tramos a praza do mercado, 
onde se podía adquirir arte-
sanía e os produtos que os 
campesiños traían dos arre-
dores. 

– As casas ricas, domus, eran 
grandes e construíanse arre-
dor dun patio central. As ín-
sulas eran bloques de pisos 
onde vivían familias que tiñan 
menos recursos. 

– Algúns dos edificios públicos 
máis importantes, a parte das 
termas, eran os edificios para 
espectáculos. 

Ademais dun anfiteatro ha-
bía un teatro que era un re-
cinto semicircular e descu-
berto no que se representa-
ban comedias e un circo on-
de se celebraban carreiras 
de cuadrigas. 

ANOTACIÓNS  

..................................................... 

..................................................... 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688387 – Vídeo que recrea unha cidade romana 
ideal. Describe como eran os seus edificios, as principais vías e destaca a 
importancia que tivo a difusión do modo de vida urbano no proceso de 
romanización. 

■ http://www.tiching.com/683524 – Resumo de 10 minutos do documental 
realizado pola BBC sobre o último día de Pompeia, antes de ser sepultada 
polas cinzas do Vesuvio. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Orientacións didácticas

■ A partir de dous personaxes 
ficticios analizamos como era a vida 
cotiá en tempos dos romanos. 

■ Ao mesmo tempo, sinálanse as 
diferenzas de clase: patricios e 
plebeos. 

Solucións das actividades 

1. Os dous personaxes da historia 
son Marco Tulio e Caio Cornelio, 
ambos cidadáns da Bética. 

Marco Tulio traballa nun ther-
mopolium, isto é, nunha taber-
na, servindo bebidas e comidas. 

Caio Cornelio é un comerciante, 
o patrón desta taberna e dou-
tros negocios, que viven nunha 
típica domus romana. 

2. O día de Marco Tulio compren-
de as seguintes actividades:  

Érguese coa saída do Sol, asé-
ase rapidamente e vístese cunha 
túnica. Adoita almorzar pan con 
aceite ou viño, queixo ou mel. 

Antes de ir ao traballo, diríxese 
ao despacho do patrón da ta-
berna na que traballa. 

Traballará ata as sete da tarde e 
logo irá ver carreiras de cuadrigas 
ou combates de gladiadores. 

Máis tarde ceará na casa xunto á 
súa familia. Normalmente toman 
cereais amasados e fritos e van 
axiña á cama, para non gastar os 
fachos que os alumean cando é 
de noite. 

O día de Caio Cornelio com-
prende outras actividades: 

Érguese cedo, lávase e vístede 
con axuda dose sus escravos, 
pero non almorza demasiado, 
xa que ceou de forma copiosa. 

Pasa a mañá no foro e no 
mercado ocupándose dos seus 
negocios 

Máis tarde irá ás termas, onde 
se encontra cos seus amigos, 
charla e fai exercicio. 

Algunhas noites invita varios 
amigos a cear. Cando chegen 
un escravo lavaralles os pés e 
perfumaraos. 

Cearán de forma abundante pra-
tos deliciosos, que comerán coas 
mans, sen garfo. Ao terminar po-
derán xogar ou gozar dun espec-

 
INTELIXENCIAS MÚLTIPLES ACTIV. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

3 Describir como era unha domus romana e arredor de 
que estancia se distribuían os cuartos. 

Espacial 

4 Coñecer que dependencias tiña, que actividades se 
realizaban en cada unha e con que se podería 
comparar agora. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

SOCIAIS E CÍVICAS Interesarse polo pasado e ad-
quirir ferramentas para o seu co-
ñecemento. 

Ler, comprender e asimilar os 
coñecementos relacionados coa 
área. Son… un cidadán da....  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Desenvolver a comprensión 
lectora e analizar o contido dun 
texto 

Identificar quen son os dous 
personaxes princpais desta 
historia. Act. 1 

APRENDER A 

APRENDER 
Realizar as tarefas encomenda-
das e presentalas de forma 
pulcra e ordenada.  

Realizar un esquema coas 
actividades desenvolvias por 
Marco Tulio ao longo do día, 
comparando a vida dun patricio 
coa dun plebeo. Act. 2 
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táculo. 

Se comparamos a vida cotiá de 
Marco Tulio e de Caio Cornelio 
observamos que: 

Caio Cornelio dispón de auga 
corrente na casa. Tamén ten es-
cravos que o axudan a lavarse e 
a vestirse. 

Cea de forma copiosa, mentres 
que Marco só toma cereais ama-
sados e fritos. Por iso Caio, pola 
mañá non ten fame e come pou-
co ou nada, mentres que Marco si 
que almorza. 

O tempo de lecer tamén se de-
dica a espectáculos distintos. 
Mentres que Marco vai ao anfi-
teatro ou ao circo, Caio vai ao 
teatro ou ás termas. 

3. A domus romana era unha casa 
grande, de dous pisos, na que 
vivía unha familia e os seus 
escravos. 

Tiña un patio con xardín, un ele-
gante comedor, coas paredes de-
coradas, unha gran cociña, un pa-
tio interior e, no piso superior, un 
despacho e os dormitorios. 

As habitacións principais situá-
banse arredor dun patio interior 
chamado atrio. 

4. As termas romanas constaban 
de distintas dependencias: 

A auga chega pol acueduto e 
quéntase por uns fornos cons-
truídos con ladrillo. A auga 
quente distribúese por uns tu-
bos que pasan polas paredes. 

Ao lado da calefacción está a 
piscina de auga quente, logo a 
de auga morna e, ao lado, a de 
auga fría. 

Hai tamén unha sauna, unha sala 
de masaxe e un ximnasio no ex-
terior. As termas poderíanse com-
parar cun ximnasio actual. 

ANOTACIÓNS  

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/739001 – Enlace sobre a provincia romana 
Gallaecia que nos servirá para situar esta provincia dentro do imperio 
romano. 

■ http://www.tiching.com/739002 – Podemos visualizar este vídeo como 
exemplo do sistema de calefacción que se utilizaba nas vilas da provincia 
Gallaecia. A continuación pedirémoslle ao alumnado que realice un esquema 
do primeiro recurso e do segundo que elabore un plano dunhas termas 
romanas. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá.  
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Orientacións didácticas

■ Este apartado enumera os dis-
tintos campos nos que a presenza 
romana se fai aínda evidente.  

● O idioma, orixe das linguas la-
tinas, faladas aínda en gran parte de 
Europa. 

● O desenvolvemento urbanístico 
e as vías de comunicación. 

● O calendario e os días da se-
mana. 

● Na fin do Imperio, a oficialidade 
da relixión cristiá. 

Solucións das actividades 

1. A palabra illa está escrita en: 

Castelán/ catalán / francés / 
italiano / romanés 

A palabra auga está escrita en: 

Castelán / catalán / italiano / 
galego. 

Parécense tanto porque todas 
estas linguas comparten unha 
mesma raíz, o latín, a lingua dos 
romanos. 

2. Estas expresións significan: 
A posteriori: Unha vez obser-
vados os feitos, a partir da ex-
periencia. 
Ex professo: De propósito, con 
intención de. 
In situ: No mesmo sitio. 

Viceversa: Ao contrario, polo 
contrario, do revés. 
Bis: Por segunda vez. 

Vox populi: Cousa sabida e re-
petida por todo  o mundo. 

Resposta persoal. 

Actividades de reforzo  

 1.  Que linguas de orixe latina se 
falan na Península Ibérica? 

Solución: o castelán, o catalán, o 
galego e o portugués. 

Actividades de ampliación 

 1.  Sabes se na Península Ibérica 
se fala algunha lingua que non se 
derive do latín? 

Solución: Si, o euskera non deriva 
do latín. 

 2.  As linguas latinas fálanse soa-
mente no continente europeo 

 
INTELIXENCIAS MÚLTIPLES ACTIV. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 2 Explicar o significado das expresións latinas que aínda 
utilizamos. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

SOCIAIS E CÍVICAS Interesarse polo pasado e ad-
quirir ferramentas para o seu co-
ñecemento. 

Ler e recoñecer o legado dos 
romanos. Como  é… 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Expresarse por escrito con 
corrección ortográfica, sintáctica 
e gramatical. 

Desenvolver a comprensión 
lectora e analizar o contido dun 
texto 

Observar as palabras escritas en 
diferentes linguas, identificar de 
que outra lingua se trata e explicar 
por que son tan similares. Act. 1 

Explicar o significado das 
expresións latinas que aínda hoxe 
utilizamos e escribir oracións con 
cada unha delas. Act. 2 

APRENDER A 

APRENDER 
Relacionar elementos diversos 
establecendo paralelismos... 

Escribir oracións coa serie de 
expresións latinas. Act. 2 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Adquirir o gusto por ampliar os 
coñecementos e investigar 

Ter iniciativa para buscar o contexto 
e utilizar as expresións latinas. Act. 
2 
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Solución: Non, fálanse tamén  
outros continentes, por exemplo en 
América, como consecuencia da 
colonización. 

 3.  Busca que nome lles dsaban os 
romanos aos meses e explica por-
que se chamaban así: 

Solución: 

Ianuarius: De Ianus, deus das por-
tas e dos inicios. 

Februarius: Fai referencia aos fes-
tivais de purificación que se ce-
lebraban neste mes. 

Martius: Homenaxe ao deus da 
guerra. Marte. 

Aprilis: Probablemente deriva de 
aprire, es decir, abrir. Referíase á 
apertura da vexetación en prima-
vera. Tamén podería estar de-
dicado a Apru, unha deusa etrusca 
que se relaciona con Venus. 

Maius: Maia era a deusa da pri-
mavera e dos cultivos. Tamén po-
dería referirse a maiores, eisto é, 
aos antepasados. 

Iunius: Podería ser en honor á deu-
xa Xuno, pero tamén podería deri-
var de iuniores, é dicir, mozos ou 
descendentes. 

Quintilis: Era o quinto mes do ano 
no calendario romano primitivo. 
Xulio César morreu neste mes e 
púxoselle xullo no seu honor. 

Sextilis: Era o sexto mes no ca-
lendario primitivo romano. Poste-
riormente cambióuselle o nome en 
honor ao emperador Augusto. 

September: Por ser o sétimo mes 
no calendario romano primitivo. 

October: Era o oitavo mes no 
calendario primitivo. 

November: Era o noveno mes. 

December: Era o décimo mes. 

 4.  Busca o percorrido da Autopis-
ta do Mediterráneo e cálcao sobre 
un papel vexetal, xunto co perfíl da 
Península Ibérica. Fai o mesmo co 
da Vía Augusta e compara o resul-
tado. 

Solución: Debuxo persoal. 

ANOTACIÓNS  

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688461 – Vídeo de 25 minutos sobre o legado ro-
mano en Occidente: a lingua, as vías de comunicación, a enxeñería, etc. 
Póñense como exemplo as cidades de Nimes, Orange, Mérida, Tarragona e 
Itálica.  

A partir do minuto 13:30 céntrase na influencia romana na Península Ibérica. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Orientacións didácticas

■ A partir do patrimonio arquitec-
tónico que se conserva da época 
romana podemos facer unha idea 
de como vivían, e podemos esta-
blecer paralelismos coas formas de 
vida actuais. 

■ Estudaremos os templos reli-
xiosos, os edificios destinados aos 
espectáculos, as pontes e acue-
dutos e os arcos de triunfo. 

Solucións das actividades 
1. O templo romano de Vic é un 

edificio rectangular situado nunha 
posición lixeramente elevada res-
pecto ao nivel do chan. 

Accédese a el mediante unha 
escalinata que conduce ao pór-
tico, un pequeno espazo cuber-
to pero sen paredes, rodeado 
soamente de columnas. 

Estas columnas sosteñen unha 
cuberta triangular, chamada fron-
tón que é característica dos tem-
plos gregos e romanos. 

Pasado o pórtico, entrábase no 
edificio, que era un espazo pe-
chado onde se gardaba a esta-
tua do deus ao que estaba dedi-
cado o templo. 

O templo era, pois, un espazo 
dedicado ao culto dun ou varios 
deuses. 

 O escenario do teatro de Mérida 
está lixeiramente alzado, para que 
o público puidera ver mellor os 
actores. 

Detrás do escenario chámanos 
a atención unha impresionante 
estrutura de dous pisos, cada 
un dos cales se compón dun 
gran número de columnas. 

Diante del, hai un espazo semi-
circular rodeado pola gradaría 
na que sentaba o público. 

O teatro era o lugar no que se 
representaban as comedias. 

O anfiteatro de Tarragona é un 
espazo descuberto situado moi 
preto da praia. 

A area que é o espazo central e 
que ten forma circular está ro-
deada de gradarías nas que sen-
tan os espectadores. 

No anfiteatro celébranse distin-
tos tipos de espectáculos: loitas 
de gladiadores, de animais e 

 
INTELIXENCIAS MÚLTIPLES ACTIV. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

1 Observar as imaxes, facer comparacións sobre o uso 
que se lle daba e o uso actual, razoar por que se 
manteñen en pé este tipo de edificacións.  

Espacial 

2 Observar as imaxes e responder as preguntas 
relacionadas coa súa función, construción e forma. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

SOCIAIS E CÍVICAS Interesarse polo pasado e ad-
quirir ferramentas para o seu 
coñecemento. 

Ler, recoñecer o legado artístico e 
patrimonial da época romana. 
Zoom Patrimonio… 

CONCIENCIA E 

EXRESIÓNS CULTURAIS

Valorar os diferentes tipos de 
obras de arte que forman parte 
do patrimonio cultural. 

Razoar sobre a existencia dos 
diferentes edificios romanos da 
época e o seu mantemento ata 
hoxe en día. Act. 1 

APRENDER A 

APRENDER 
Relacionar elementos diversos 
establecendo paralelismos... 

Identificar os edificios actuais que 
cumpren as funcións que os 
edificios da época romana e razoar 
o motivo polo cal se manteñen en 
pé. Act. 1 
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ata representacións de combates 
entre barcos. 

 Resposta persoal. A modo de 
exemplo, o alumnado pode falar 
das igrexas ou dos estadios de 
fútbol. 

Este tipo de edificios mantéñen-
se pola necesidade de reunirse 
para celebrar distintos tipos de 
actos, xa sexan de carácter reli-
xioso ou festivo. 

2. As respostas son: 

– O acueduto de Segovia, o  
arco de Medinaceli e a ponte 
de Alcántara están construí-
dos con bloques de pedra. 

– Comparten unha estrutura si-
milar: Todos usan arco de 
medio punto e gañan altura 
coa axuda de piares. 

O arco de triunfo de Medina-
celi consta soamente dunha 
apertura, aínda que hai arcos 
de triunfo que teñen máis. 

No caso das pontes e acue-
dutos colócanse tantos arcos 
como sexa necesario para cru-
zar o río ou transportar a auga 
dun punto a outro. 

– Hoxe continúanse construíndo 
pontes e acuedutos. Algúns 
dos antigos acuedutos seguen 
funcionando, aínda que as ca-
nles se cambiaran por por 
tuberías pechadas. 

Os arcos de triunfo non son tan 
habituais, aínda que seguen 
existindo construcións que con-
memoran feitos histó-ricos.  

Actividades de reforzo  

 1.  Busca información sobre algún 
dos monumentos que aparecen nas 
fotografías do libro. 

− Cando se construíu? 
− Mantívose ata os nosos días ou 

reconstruíuse? 
− Séguese utilizando hoxe en día? 
Solución: Resposta persoal. 

ANOTACIÓNS  

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688350 – Documental de 47 minutos sobre a 
tecnoloxía romana, de National Geographic. Podemos preguntar: 

– Como conseguiron os romanos que a cúpula do Panteón non caera? 

– Cantas persoas vivían na antiga cidade de Roma? 

– Cantos pisos chegaron a ter as casas? 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Orientacións didácticas  

■ Neste último apartado Repaso o 
aprendido revisaremos todo o 
estudado ata agora. 

■ O alumnado terá que utilizar a 
capacidade de dedución para res-
ponder as cuestións sobre hipoté-
ticos restos da época. 

■ Finalmente, estudaremos a ci-
dade de Mérida, unha das máis 
importantes da época en Hispania. 

Solucións das actividades 

1. Actividade persoal. 

 Antes de que os alumnos em-
pecen a copiar nos seus cader-
nos aproveitaremos a activida-
de para repasar brevemente os 
conceptos que aparecen no 
mapa. 

 Animaremos todos os alumnos 
a participar. 

2. Os romanos formaron un po-
tente exército co que con-
quistaron as terras de arredor 
do mar Mediterráneo e crearon 
un Imperio. 

Antes da chegada dos romanos 
vivían na Penísula ibérica os 
iberos e os celtas. 
Os romanos conquistaron as 
terras da Península Ibérica a 
partir do século III a.C e cha-
máronas Hispania. 
As cidades romanas eran o 
centro da vida económica, polí-
tica e cultural do Imperio. 

As cidades estaban rodeadas 
por unha muralla, e as rúas es-
taban empedradas. A auga po-
table chegaba a través de acue-
dutos. 
Os romanos deixáronnos un le-
gado moi importante, como a lin-
gua, o calendario, as calzadas, o 
cristianismo e o urbanismo. 

3. Os obxectos que se encontra-
ron indícannos que o enxoval 
funerario seguramente perten-
cía a unha tumba celta, xa que 
este era un pobo máis comba-
tivo que o ibero. 

 Resposta persoal. En termos xe-
rais, o alumnado ten que men-
cionar o templo, o teatro, o anfi-
teatro ou circo, a muralla, o acue-
duto ou as termas. 

 
INTELIXENCIAS MÚLTIPLES ACTIV. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 3 Practicar a expresión escrita e a asimilación de con-
tidos imaxinando, desenvolvendo e analizando dúas si-
tuacións na Hispania prerromana e romana. 

Interpersoal 4 Elaborar un traballo en grupo e un mural para ampliar 
coñecementos sobre a cidade de Emérita Augusta. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Relacionar elementos diversos 
establecendo paralelismos entre 
eles. 

Asimilar e familiarizarse co mundo 
romano copiando un mapa 
conceptual con puntos básicos do 
tempo dos romanos. Act. 1. 

SOCIAIS E CÍVICAS Interesarse polo pasado e ad-
quirir ferramentas para o seu 
coñecemento. 

Elaborar traballos colectivos para 
reforzar coñecementos sobre 
Emérita Augusta. Act. 4. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Desenvolver a habilidade, a 
eficacia e a claridade na 
expresión escrita. 

Practicar a expresión escrita ana-
lizando dúas situacións hipotéti-
cas relacionadas coa Hispania 
prerromana e romana. Act. 3. 
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É probable que estean dispos-tos 
seguindo un trazado cuadricular. 

4. Actividade en grupo. 

5. De esquerda a dereita os edi-
ficios que non son de época ro-
mana son os seguintes: o pri-
meiro, é un castelo medieval; o 
terceiro é unha construción ibé-
rica; o quinto é un dolmen prehis-
tórico e a imaxe situada á dereita 
á un rañaceos. 

As construcións romanas que 
aparecen nas imaxes son, de 
esquerdas a dereita: a segunda, 
é un acueduto, a cuarta é un 
templo e a sexta é un anfiteatro.

Actividades de reforzo  

 1.  Busca información na Internet 
sobre a caída do Imperio Romano: 

− Que pasou no ano 476? 

− Quen eran os bárbaros?  

− Por que recibían este nome? 

Solución:  

− En 476 Odoacro, un caudillo bár-
baro, destituíu o emperador Ró-
mulo Augusto e asumiu o poder.  

− Os bárbaros eran os pobos que 
vivían máis alá das fronteiras do 
Imperio. 

− “Bárbaro” en grego significa “o 
que balbuce”. Recibían ese nome 
porque a lingua dos estranxeiros 
aos gregos e romanos parecíalles 
un balbucido. 

 

ANOTACIÓNS 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688473 − Nesta páxina web encontramos distin-
tos mapas interactivos sobre Historia Antiga. Centrarémonos no que está 
dedicado á civilización romana, que inclúe varias diapositivas que amosan 
sobre o mapa a evolución do Imperio: 

– Ao lado de que río se fundou Roma? 

– Onde estaba situada a cidade de Cartago? 

– Que dous ríos marcaban a fronteira no Norte? Sabes como se chamaban 
os poboa que habitaban más alá da fronteira? 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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SOLUCIÓNS DAS ACTIVIDADES 

Avalío os meus logros 

1. Os alumnos completarán as 
frases no seu caderno do se-
guinte xeito: 

• A poboación dun territorio au-
menta cando hai máis nace-
mentos que mortes. E diminúe 
cando as mortes superan os 
nacementos.  

• Na Terra viven arredor de 7 
mil millóns de habitantes. Es-
paña ten unha poboación de 
46,5 millóns de ha-bitantes. 

• Os datos da idade e do sexo 
dos habitantes dun territorio 
represéntanse de forma grá-
fica nas pirámides de po-
boación. 

• Todas as persoas temos que 
inscribirnos no padrón do 
Concello. Este acto chámase 
empadronarse. 

2. As respostas da actividade 
atendendo ao texto son: 

● Miguel traballa conducindo 

 
INTELIXENCIAS MÚLTIPLES ACTIV. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

4 Avalío Completar o cadro coa información dos obxectos que 
aparecen na imaxe. 

6 Avalío Buscar as Comunidades Autónomas da serie de 
provincias que aparecen e identificar o nome de 
provincia e comunidade que coincidan. 

2 Practico Relacionar os elementos cos textos e explicalo. 

Espacial 

4 Practico Identificar os espazos dunha cidade romana e 
elaborar un mural con ilustracións.  

Lingüística 1 Practico Ler e identificar as tres clases sociais de Roma. 

 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Desenvolver técnicas para 
organizar a información 
mediante a clasificación en 
cadros 

Observar os obxectos que se 
utilizaban na prehistoria, 
completar a táboa coa 
información relacionada. Act. 4 Av

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 

Desenvolver actitudes de 
interese pola propia cultura e 
valorar as culturas distintas á 
propia. 

Valorar os diferentes tipos de 
obras de arte que forman parte 
do patrimonio cultural. 

Realizar unha ficha coa 
información de cada un dos 
monumentos e edificios. Act. 5 
Avalío... 

Identificar no debuxo os espazos 
físicos da cidade e traballar 
nalgún deles. Act. 4 Practico... 

SOCIAIS E CÍVICAS Interesarse polo pasado e o seu 
coñecemento. 

Copiar o eixe cronolóxico coas 
tres etapas históricas e engadir os 
datos, feitos históricos que se 
concretan. Act. 3 Avalío.... 
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camións. Traballa, polo tanto, 
no sector terciario, o dos ser-
vizos. A súa muller traballa 
nunha tendas de roupa, tamén 
no sector terciario. Este é un 
sector que proporciona moito 
emprego en España. 

● Xan trasballa cultivando as 
terras da familia. Pertence ao 
sector primario. Outras activida-
des do sector primario serían: a 
gandería, a caza ou a pesca. 

● O fillo de Xan traballa nunha 
fábrica de coches, no sector 
secundario. O sector secun-
dario é importante en España, 
pero menos que o terciario 

3. O eixe cronolóxico é: 

● Paleolítico: Primeiros seres
humanos. Ata 8000 a.C. 

● Neolítico: Agricultura e gan-
dería. De 8000 a.C. a 5000 
a.C. 

● Idade dos Metais: Obxectos 
de metal. De 5000 a.C. a 
3000 a.C.  

(continúa na páxina 9-24)

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Adquirir o gusto por ampliar os 
coñecementos e investigar 

Participar de forma autónoma na 
planificación de actividades. 

Colocar os feitos históricos e as 
tres etapas históricas de forma 
autónoma. Act. 3 Avalío... 
Realizar proxectos de forma indi-
vidual tomando decisións sobre as 
súas características. Act. 1 
Practico... 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Desenvolver a comprensión 
lectora e analizar o contido dun 
texto 

Ler o texto e contestar as 
preguntas no caderno. Act. 1 
Practico..., Act. 1 Avalío... 

 
 
 
 
 
 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/728831– Podemos utilizar este recurso para poder 
repasar o tema. Esta páxina web ofrece información sobre a época romana. 
O enlace tamén contén actividades interactivas para que o alumnado poida 
repasar o tema. 

A continuación podemos pedirlle ao alumnado que realice un esquema para 
poder resumir o tema. Nel pode introducir os aspectos e características 
principais que definen este período. 

Tamén podemos realizar unha actividade que consista en describir un 
xacemento arqueolóxico romano que o alumnado visitara ou que coñeza. 
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Orientacións didácticas 

● O Proxecto TIC consiste nunha 
serie de pautas e orientacións 
que se aplican a unha proposta 
de traballo colaborativo. 

Pretende fomentar o traballo en 
equipo e a procura e interpreta-
ción da información.   

● O profesorado guiará o seu 
alumnado á aplicación de coñe-
cementos e habilidades necesa-
rias para resolver en equipo as 
actividades do proxecto. 

Tamén potenciará a súa capa-
cidade para buscar información e 
adquirir coñecementos en medios 
tan diversos como o libro de tex-
to, as bibliotecas ou a Internet. 

Para isto, deberá implicar o 
alumnado e os seus familiares no 
desenvolvemento do proxecto. 

Solucións das actividades 

Descubre… 

● Neste proxecto TIC, o 
alumnado aprenderá a buscar 
información sobre o consumo 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

SOCIAIS E CÍVICAS Respectar as normas de convi-
vencia na redonda familiar, es-
colar e veciñal.  

Identificar e asimilar o que é o 
consumo responsable, as súas 
vantaxes e as diferenzas entre o 
consumo en grandes superficies e 
comercio local. Act. Proxecto TIC. 

DIXITAL Utilizar as TIC para obter e 
expresar contidos. 

Buscar información na Internet 
sobre consumo responsable. Act. 
Planificación..., Explorador@... 
Crear en grupo un mercado virtual 
de consumo responsable utilizan-
do a plataforma dixital da escola. 
Act. Planificación... 
Utilizar a tableta e as súas 
aplicacións para aprender. 
Aprende... 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 

Realizar traballos manuais 
seguindo as instrucións que se 
propoñen. 

Elaborar un póster a favor do 
consumo responsable cun pro-
cesador de textos valorando o seu 
deseño gráfico e a orixinalidade 
do seu eslogan. Act. 
Desenvolvemento...  

APRENDER A 

APRENDER 
Esforzarse para resolver as acti-
vidades de crecente complexi-
dade. 

Crear un establecemento ou mer-
cado virtual seguindo os pasos 
marcados no libro de texto e uti-
lizando as TIC como soporte 
principal. Act. Proxecto TIC. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Reflexionar sobre as normas de 
convivencia para asumir 
responsabilidades. 

Participar de forma activa en 
actividades colaborativas. 

Presentar en grupo ante a clase o 
deseño dun mercado virtual. Act. 
Planificación..., 
Desenvolvemento... 
Valorar a propia conduta en rela-
ción co consumo responsable. 
Act. Avaliación. Que... 
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responsable, as diferenzas entre as grandes su-
perficies e as tendas locais, como estas afectan o 
noso consumo de produtos innecesarios, e a expor 
dita información nunha presentación dixital. 

Neste apartado introdutorio formúlanse as preguntas 
que se terán que ir respondendo de forma detallada 
ao longo deste proxecto. 

– Que é o consumo responsable? 
– Que diferenza hai entre unha gran superficie e 

unha tendas local? 
– Por que consumimos produtos que non nece-

sitamos? Que influencia teñen as grandes su-
perficies nisto? E as tendas de barrio? 

Paso previo: Que sabemos e que queremos saber? 

Actividades de realización persoal e colectiva. Para 
empezar co proxecto os alumnos deberán responder a 
enquisa proposta na páxina 152 sobre o consumo 
familiar. Despois deberán pór as respostas en común co 
resto da clase. 

Planificación. Que temos que facer? 

Actividades de realización persoal e colectiva. Para a 
creación do mercado virtual, os alumnos terán que 
realizar previamente unha serie de actividades de campo 
propostas na páxina 153. 

Antes de realizar esas actividades, o docente debería 
ampliar o coñecemento dos estudantes en materia de 
consumo responsable accedendo ao seguinte sitio web:

http://www.tiching.com/688602 

Desenvolvemento. Como o facemos? 

Actividades de realización persoal e colectiva. Neste 
apartado, imos darlles unha serie de pautas aos 
alumnos para o deseño dun mercado virtual de comercio 
responsable. 

Deberán crear unha táboa coas especificacións que 
encontrarán na páxina 154 e exporán en público os seus 
resultados. 

Avalación. Que aprendemos? 

Actividades de realización persoal e colectiva. O 
docente dividirá a clase en grupos para responder as 
sete preguntas propostas na páxina 155, e con esa 
información crear un decálogo de normas básicas de 
consumo responsable. 

Finalmente os alumnos crearán un póster que estimule o 
consumo responsable centrándose nun dos puntos do 
seu decálogo. 

Para asentar o seu coñecemento sobre o tema, 
podémoslles propor o uso da aplicación Temporada de 
verdura na súa tableta. 
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(vén da páxina 9-21) 

3. (Continuación.) 

● 3000 a.C.: Aparece a escritura. 

4. Os alumnos completarán o cadro así: 

 Arpón / asta / caza / paleolítico 

 Muíño / pedra / moer o gran / neolítico 

 Punta de frecha / sílex / caza / paleolítico 

 Vaso / cerámica / almacenar e cocer alimentos / 
neolítico 

 Colar / metal / adorno / idade dos metais  

5. a) Tipo de monumento: Dolmen.  

Descrición: Recinto formado por varias pedras 
verticais cravadas no chan e cubertas por unha 
gran laxa.  

Función que tiña: No seu interior realizábanse 
enterramentos colectivos. 

Etapa histórica: Neolítico e Idade dos Metais. 

b) Tipo de monumento: Arco de triunfo. 

Descrición: Arco de medio punto que une dúas 
piastras. Na parte superior había normalmente un 
gravado ou unha escultura conmemorativa. 

Función que tiña. Conmemorar as vitorias militares 
dos emperadores. 

Etapa histórica: Ten a súa orixe no Imperio romano 
aínda que atopamos exemplos de épocas 
posteriores. 

c) Tipo de monumento: Acueduto. 

Descrición: Tres pisos compostos por varios arcos 
de medio punto unidos por piastras. 

Función que tiña: Transportar a auga dun sitio a 
outro por un canal situado na parte superior. 

Etapa histórica: Ten a súa orixe no imperio ro-
mano aínda que encontramos exemplos 
posteriores. 

6. Zamora: Castela e León. 

 Teruel: Aragón. 

 Cádiz: Andalucía. 

 Murcia: Rexión de Murcia. 

 Alacante: Comunidade Valenciá. 

 Lugo: Galicia. 

 Cáceres: Estremadura. 

 Madrid: Comunidade de Madrid. 

 Murcia e a Comunidade de Madrid teñen o mesmo 
nome. Son comunidades uniprovinciais. 

Practico competencias 

1. Identificamos os tres grupos sociais de Roma: 
− O primeiro texto corresponde ao grupo de 

cidadáns ricos, os patricios. 

SOLUCIÓNS DAS ACTIVIDADES (continuación) 

O personaxe, que se chama Valerio, dedícase aos 
negocios e á política. Vive nunha gran mansión 
familiar con moitos criados. As súas obrigas son 
facer negocios e política. No seu tempo libre 
dedícase aos seus amigos, vai ás termas e 
organiza ceas na súa casa. A casa na que vive é 
unha domus, é dicir, ten moitas habitacións arredor 
dun patio central. 

Non pode ser doutro grupo social porque ten 
criados e pertence ás familias fundadoras de 
Roma. 

− O segundo texto corresponde a unha escrava. 

O personaxe, que se chama Electra, dedícase a 
ocuparse da casa e da súa ama: prepáralle o baño 
e os vestidos, vai ao mercado comprar, fai as 
tarefas da casa, etc. Naceu en Macedonia, pero 
trala conquista deste territorio por parte de Roma, 
foi vendida como escrava e agora vive na casa da 
súa ama e non dispón de tempo libre. 

Non pode ser doutro grupo social porque ten unha 
ama, isto é, non é libre. 

− O terceiro texto corresponde a un matrimonio de 
xente plebea. 

Os personaxes, Caio e Xulia, traballan nunha 
taberna. Viven na mesma ínsula na que teñen a 
taberna. Traballan todo o día e a casa na que 
viven forma parte dun edificio no que viven máis 
familias. No seu tempo libre poden ir ao circo e 
outros espectáculos. 

− Redacción en grupo. 

− A partir das pistas que nos dá o texto sabemos: 

Valerio vive 400 anos despois da fundación de 
Roma, polo tanto vive a mediados do século IV a. 
C., xa que Roma se fundou a mediados do século 
VIII a.C. 

Electra vive na época en que Roma conquista 
Macedonia, isto é, cara ao século II a. C. 

Caio e Xulia viven na época do emperador Augusto, 
que naceu no ano 63 a.C. e morreu no ano 14 d.C. 

2. Se relacionamos os debuxos cos personaxes 
deducimos que: 

Valerio pertencía ao grupo dos n obres, xa que 
sabemos que a súa familia foi unha das fundadoras 
de Roma, polo tanto é un patricio. Ademais ten 
negocios e participa no goberno da cidade. 

Electra era unha escrava. 

Caio e Xulia formaban parte da plebe. 

3. − En Roma podía vivir xente procedente do Norte 
de África, de Britania, da Galia, de Asia Menor, 
Siria, Exipto, Grecia ou Dacia. 

(continúa na páxina  9-25)
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
  

http://www.tiching.com/683524 http://www.youtube.com/watch?v=k_1DpVrA1FA 

http://www.tiching.com/688265 http://www.timemaps.com/history-navigation 

http://www.tiching.com/688321 https://www.youtube.com/watch?v=nQ-x0SFWPys 

http://www.tiching.com/688322 http://vimeo.com/8205003 

http://www.tiching.com/688347 https://www.youtube.com/watch?v=uQV-RkjQrS0 

http://www.tiching.com/688349 
http://loslugarestienenmemoria.blogspot.com.es/2013/04/calzadas-romanas-
construccion.html 

http://www.tiching.com/688350 https://www.youtube.com/watch?v=65xZkpp8yI8 

http://www.tiching.com/688387 https://www.youtube.com/embed/E4TGtaj5eb0 

http://www.tiching.com/688461 https://www.youtube.com/watch?v=A6xaDJeZPlU 

http://www.tiching.com/688473 http://www.eduplace.com/kids/socsci/ca/books/bkf3 

http://www.tiching.com/688602 https://www.youtube.com/embed/m4JsOJnVls8 

http://www.tiching.com/727538 http://www.romanorumvita.com/?p=7760〈=ca 
  

http://www.tiching.com/728831 
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_2/cmedio/pasado02/roma
nos02/romanos02.html 

http://www.tiching.com/738998 https://www.youtube.com/watch?v=AXjCvDbRElY 

http://www.tiching.com/738999 https://www.youtube.com/watch?v=O5HRNQNiNFA 
  

http://www.tiching.com/739000 https://www.youtube.com/watch?v=L_7f-k9sq7U 
  

http://www.tiching.com/739001 https://gl.wikipedia.org/wiki/Gallaecia 

http://www.tiching.com/739002 https://www.youtube.com/watch?v=VlCF-_YVQ3Y 

 

(vén da páxina 9-24) 
3. − As dúas grandes culturas ás que pertencían os 

hispanos ao ser conquistados eran a ibérica e a celta.

Tanto os iberos como os celtas practicaban a 
agricultura e a gandería, vivían en poboados 
amurallados en zonas elevadas e sabían traballar a 
cerámica, o bronce, o ferro e a la. 

A diferenza dos celtas, os iberos estableceron 
relacións comerciais cos pobos chegados do leste 
do Mediterráneo, como os fenicios, os gregos e 
os cartaxineses. Ademais os iberos tiñan un sis-
tema propio de escritura. Porén os celtas eran 
máis guerreiros e habitaban poboados e casas 

máis sinxelos. 

4. Identificamos os espazos da cidade que se cita nos 
textos: 

O número 1 corresponde ao texto tres, a ínsula coa 
taberna de Caio e Xulia. 

O número 2 corresponde ao circo ao que acoden 
Caio e Xulia nos eu tempo de lecer, polo tanto, 
corresponde tamén ao terceiro texto. 

Finalmente, o número 3 representa unhas termas, ás 
que vai Valerio ao terminar o día. Aparece polo tanto 
no primeiro texto. 

Actividade de traballo en grupo. 

SOLUCIÓNS DAS ACTIVIDADES (continuación) 

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_2/cmedio/pasado02/romanos02/romanos02.html
http://loslugarestienenmemoria.blogspot.com.es/2013/04/calzadas-romanas-construccion.html
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