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SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ 

 Corregeix les activitats d’ampliació. A veure si ho has fet tot bé !! 

1. Què signifiquen les expressions llatines que mostra el dibuix?   
A posteriori        Una vegada observats els fets, a partir de l’experiència. 

Ex cathedra         Expressar alguna cosa amb autoritat. 

Viceversa         Al contrari, pel contrari, a l’inrevés. 

Bis        per segona vegada. 

Vox populi       Cosa sabuda i repetida per tot el món. 

Ego       Excés d’autoestima. 

Àlies       Sobrenom, malnom. 

2. En quines llengües estan escrits aquests mots: 
illa/isla/île/isola/insula 

illa- català / isla - castellà / île - francès / isola - italià / insula -romanès 

aigua/agua/auga/acqua 

aigua - català /agua-castellà / auga - gallec / acqua – italià 

 

3. Cerca a Internet d’on prové el nom dels dies de la setmana: 

Dies de la setmana Significat 

dilluns Dia de la Lluna. Durant molt de temps es va comptar pels 

mesos lunars. Encara avui hi han països i cultures que ho fan, 
com a Israel o països africans. 

dimarts Dia de Mart. Mart va ser el déu de la guerra, també 

anomenat Ares pel grecs. De Mart en deriven paraules com 
"marcial". Hi ha un planeta dedicat a aquest déu. 

dimecres Dia de Mercuri. Déu del comerç i dels viatgers. Per aquest 

motiu els seus temples s'edificaven a l'entrada dels pobles. 

dijous Dia de Júpiter. En la mitologia romana era el déu assimilat 

a Zeus. Déu del cel i del temps atmosfèric.  

divendres Dia de Venus. A partir del s. II aC, va ser assimilada a la 

deessa Afrodita, deessa de l'amor, ja que abans de la fundació 
de Roma, Venus era la protectora dels horts. 

dissabte Dissabte, del hebreu "sabbath", que significa dia de descans. 
Pels hebreus i la gent que viu a Israel era l'últim dia de la 
setmana i el seu dia de descans. 

diumenge Diumenge, del llatí dominicus dies, dia del senyor. Pels 
cristians és tradicionalment l'últim dia de la setmana, encara 
que en realitat és el primer ja que es consagra una nova 
setmana a Jesucrist. Dia de descans. 



 

 

 

 

FUNDACIÓ DE CULTURA 

I PROMOCIÓ SOCIAL 
COL·LEGI SANT JOSEP 

 

www.stjosep.com / fcps@stjosep.com 

 
4. Escriu amb lletres les xifres romanes: 

 

L’emperador Neró va néixer l’any XXXVII d. C. i va morir el LXVIII. 

 

 

 L’emperador Neró na néixer l’any 37 d. C. I va morir el 68. 

 

5. Escriu aquests conceptes correctament, en xifres romanes: 

 

Segle 21 

   S.XXI          

      rei Felip 6 Felip VI   16 Olimpíada 

        XVI Olimpíades 

 

                      14 Congrés Nacional del Medi Ambient 

                    XIV Congrés Nacional del Medi Ambient 

 

Borrell 2  Borrell II     Ramon Berenguer quart 

           Ramon Berenguer IV 

6. Llegeix aquest text: 

  

 

 

 

 

 Els romans eren politeistes això vol dir que creien en diferents déus. Busca un déu o 

una deessa romana i fes un petit treball de recerca. Pot posar la correspondència amb 

els déus grecs, per a què servia aquest déu, el símbol que té , pots fer un dibuix, 

fotos... tota la informació que vulguis i ens l’envies, així veurem com has treballat. 
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