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SOLUCIONS ACTIVITAT 5: Jasira i Abdul a Turtusha 
Corregeix les activitats i sobretot fixa’t en les errades que has fet !! 

 
 

 Llegeix aquests dos textos i respon les preguntes següents: 
a) En quin lloc viuen els protagonistes dels text? 

Els protagonistes del text viuen a Turtusha, l’actual Tortosa, una de les principals ciutats andalusines 
de Catalunya. 

b) On venen els productes agrícoles? 
Venen els seus productes al soc, un gran mercat. 

 
c) Quines tècniques de regadiu van introduir els musulmans? 

Els musulmans van introduir noves tècniques de regadiu com: la construcció de aljubs (pous), séquies 
i sínies. 

 
d) Quins són els productes que es van introduir d’Orient? 

Des de l’Orient van introduir en el nostre país productes com: les taronges i llimones, l’arròs, la 
magrana, el meló, l’albercoc, l’albergínia, la carxofa i l’espàrrec. 
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e) Busca en el diccionari aquestes paraules: 
 

- Séquia: una séquia és un canal que porta aigua per a regar els camps. 
 

- Sínia: una sínia és una màquina per a treure aigua d'un pou. És formada per unes rodes que es 
mouen per la força d'un animal que dóna voltes al voltant de la sínia. Una de les rodes té una 
sèrie de recipients que van baixant buits dins del pou i en van pujant plens d'aigua. 

 

 
                                                                                                                                     
            catúfol 
 

- Catúfol: Un catúfol és cada un dels recipients o caixons que hi ha en una sínia que treu aigua 
d'un pou. Els catúfols pugen plens d'aigua i baixen buits. 
 

- Alqueria: una alqueria és una casa de camp amb terreny de cultiu. Normalment, les alqueries són 
grans i estan apartades dels pobles i de les ciutats. 

 
- Mossàrab: un o una mossàrab era una persona cristiana que viva a la Península Ibèrica abans 

que la conquistessin els musulmans i que es va quedar a viure entre aquests després de la 
conquesta. Els mossàrabs van deixar obres d’art i tenien un parlar propi. 
 

- Call: a les ciutats medievals catalanes, el call era el barri on vivien els jueus. 
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L’Abdul ens acompanya a fer una passejada per la ciutat. De primer, ens mostra les muralles, les torres de 
defensa i les portes d’entrada, que es tanquen cada nit a la mateixa hora. 
Després, enfilem una pujada que ens porta a la suda o fortalesa militar. La vista és impressionant! 
Baixem pels carrerons fins a la medina, que és el centre de la ciutat. Visitem el soc, que és ple de compradors i 
venedors de mercaderies de tota mena. 
Després, ens porta fins a la mesquita, on els fidels s’apleguen a resar cada divendres, i a l’alcàsser, el palau on 
resideixen els governants. 
Ens explica que la ciutat té aigua corrent a les fonts i als banys públics o hammam. 
De tornada, passegem pel barris on viuen els jueus i els mossàrabs i també pel raval, situat extramurs, és a dir, 
fora de les muralles.  
 

 Observa el dibuix de la ciutat andalusina i contesta aquestes preguntes: 
a) Quines construccions defensives tenien ? 

Tenien les muralles, les torres de defensa i les portes d’entrada a la ciutat que es tancaven cada nit 
a la mateixa hora. També tenien la suda que era una fortalesa militar. 
 

b) A on es trobava la medina? 
La medina es trobava al centre de la ciutat. 
 

c) Com s’anomenava el mercat? 
El mercat s’anomenava soc. 
 



 

 

 

 

FUNDACIÓ DE CULTURA 

I PROMOCIÓ SOCIAL 
COL·LEGI SANT JOSEP 

 

www.stjosep.com / fcps@stjosep.com 

 
d) En quin edifici es reunien el musulmans per resar? 

Els musulmans es reunien i encara actualment es reuneixen per resar a la mesquita. 
 

e) I a l’alcàsser, qui hi residia? 
A l’alcàsser hi residien els governants. 
 

f) Com es deien els banys públics de la ciutat andalusina? 
Els banys públics tenien el nom d’ hammam. 
 

g) Com es deia el barri situat fora de les muralles? 
El barri situat a extramurs, és a dir fora de les muralles, era el barri del raval. 
 
 

 Mira aquest vídeo i contesta les següents preguntes:: 
 

  https://www.youtube.com/watch?v=lN6x0wXJtNk 

 

a) Digues el nom de tres paraules i de tres menjars d’origen àrab: 
 
 PARAULES                    MENJARS 
 Oli    almívar 
 Sucre    fideus 
 Carxofa    xarop 
 Albercoc    mandonguilles(albondigas) 
 

b) Anomena tres invents que ens vagin deixar els àrabs: 
Les ulleres, lupes, astrolabi, escacs, paper (Índia i Xina), els números.. 
 

c) Digues el nom de tres conreus d’origen àrab: 
Les llimones, les magranes, l’arròs, el safrà... 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lN6x0wXJtNk

