
 

SOCIAIS. RESPOSTAS. TEMA 6. REFORZO 1 

 
RECORDA: 
Os romanos vivían na península itálica, no mar Mediterráneo. A súa 
capital era Roma. Eran un pobo guerreiro que se estendeu por todo o 
Mediterráneo e formaron o imperio romano que durou uns 500 anos. 
 

  
Pincha no enlace para saber máis sobre os romanos.  
https://www.youtube.com/watch?v=mPaMyXwls7U 
 
1.- Contesta (libro páxina 99) : 

- Como lle chamaron os romanos á península ibérica? Hispania. 

- A que lle chamamos romanización? Á progresiva adaptación dos pobos 
da Península ás formas de vida romanas. 

- O idioma dos romanos era o latín. A que linguas faladas en España deu 
orixe o latín? Castelán, galego, catalán e valenciano. 

- Que construcións romanas facilitaron a comunicación e comercio entre 
as cidades? Calzadas e pontes. 

- Para que serven os acuedutos? Para levar auga ata as cidades. 

 

                                                  

Anfiteatro 

Calzada 

Teatro 

 Acueduto                               

https://www.youtube.com/watch?v=mPaMyXwls7U


 

2.- Completa: (páxina 100) 

- Os romanos desenvolveron moito a agricultura coa introdución do arado 
romano, os muíños, a rega e os fertilizantes. 

- En Hispania naceron destacados personaxes históricos como os 
emperadores: Traxano, Adriano e Teodosio e o filósofo Séneca. 

- A sociedade romana organizouse en persoas libres ou escravos. Entre 
as persoas libres había ricos, os patricios  e humildes, os plebeos.  Os 
esclavos non tiñan dereitos, eran propiedade dos seus amos. 

3.-  Contesta: (páxinas 101, 102 e 103) 

- Que edificios utilizaban os romanos para espectáculos? 

Anfiteatros, circos e teatros. 

- Para que utilizaban as termas? Para baños públicos. 

- Con que están elaborados os mosaicos? Con pequenas pezas 
chamadas teselas. 

- Como lle chamaban os romanos a Galicia? Gallaecia. 

- Cal foi a principal razón pola que os romanos conquistaron Galicia? 

Pola riqueza mineira. 

Cal foi a cidade máis importante de Gallaecia? Lugo (Lucus Augusti) 

Cita tres obras públicas romanas importantes que hai hoxe en Galicia. 

A muralla de Lugo, a torre de Hércules na Coruña e a ponte romana de 
Ourense. 

 

Ampliación: 

Podes realizar unha ficha interacrtiva no seguinte enlace: 

https://es.liveworksheets.com/pc391187zz 

 

https://es.liveworksheets.com/pc391187zz

