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Hola a tots, 

 

Us aniré proposant algunes activitats per fer durant aquests dies que hem d’estar 

confinats a casa. Seran activitats relacionades amb el temari d’Història que estem 

treballant a classe amb l’objectiu d’ampliar coneixements i repassar els que ja teniu.  

 

Les activitats les podeu fer a la llibreta de socials – si la teniu a casa- o bé en qualsevol 

altra que tingueu. Si ho preferiu, també ho podeu fer directament a ordinador. 

 

Revisaré les activitats quan tornem a classe de nou. 

 

Si teniu qualsevol dubte sabeu que podeu contactar amb mi al correu 

electrònicfcps.marta.carbo@stjosep.com 

 

 

 

ACTIVITAT 1 : TROIA 

 

Us proposo que mireu la pel·lícula Troya (realitzada el 2004 pel  

director Wolfang Petersen) basada en el poema la Ilíada d’Homer i 

després feu les activitats proposades. 

 

a) Feu una sinopsi o resum de la pel·lícula (d’unes 100-150 paraules) on 

hi queda clar el seu argument. L’heu de fer amb les vostres paraules, no 

buscar-lo a la xarxa i copiar-lo. 

 

 

b) Segons el que has vist a la pel·lícula, Agamèmnon vol recuperar realment a 

Helena o el mouen altres intencions? 

 

c) D’acord al teu criteri, qui consideres que és el veritable heroi d’aquesta 

història? Justifica la teva resposta. 

 

d) Fes una breu descripció dels principals protagonistes (unes 50 paraules) i pensa 

un adjectiu que els descrigui. ( PARIS, HELENA, HÉCTOR, AQUIL.LES, AGAMÈMNON, 

PRÍAM, ULISSES – o ODISSEU-, MENELAU) 
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e) Busca un mapa de l’Antiga Grècia i situa-hi les ciutats de TROIA, ESPARTA I 

MICENES. 

 

f) I ara, fes de crític cinematogràfic i explica què t’ha semblat la pel·lícula. 

 

 

 

ACTIVITAT ALTERNATIVA 1: TROIA 

 

Si pels motius que sigui no pots veure la pel·lícula. Et proposo unes altres activitats 

d’investigació relacionades amb el mateix tema. 

 

a) Investiga sobre la ciutat de Troia... on estava situada? Va existir realment? Què en 

sabem? Com es va descobrir?.... 

 

b) D’acord al que s’explica a la Ilídia d’Homer, quin és el fet que desencadena la famosa 

guerra de Troia? 

 

c) Escull dos dels personatges que tens a continuació i comenta qui eren i quina relació 

van tenir amb la Guerra de Troia: 

 

PARIS – UL.LISES – HELENA – AGAMÈMNON – PRÍAM  - MENELAU  - HÉCTOR  - AQUIL.LES 

 

 

d) Informa’t i explica – amb les teves paraules- a què fa referència la famosa història del 

cavall de Troia 

 

 

 


