
LA VIVENDA ROMANA: EXERCICIS 

IES ARGENTONA 

 
� Ompliu el buit amb la paraula o expressió correcta: 
 
1. ___________________: bloc de pisos de lloguer. 
 
2. ___________________: jardí porticat que, per influència hel�lenística, s’afegí a la casa 

romana tradicional. 
 
3. ___________________: “despatx” del dominus. 
 
4. ___________________: passadís que comunicava la porta amb l’atri. 
 
5. ___________________: bassa situada al mig de l’atri on es recollia l’aigua de la pluja. 
 
6. ___________________: espai situat entre el llindar i la porta, on la gent s’esperava. 
 
7. ___________________: casa de camp. 
 
8. ___________________: divinitats o esperits que solien ser venerades als altars familiars 

romans. 
 
9. ___________________: botiga o taller. 
 
10. ___________________: el menjador en la domus. 
 
11. ___________________: dormitori 
 
12. ___________________: casa de camp destinada al descans del senyor. 
 
13. ___________________: comuna. 
 
14. ___________________: rebost. 
 
15. ___________________: petit altar per al culte familiar. 
 
16. ___________________: pati central al voltant del qual s’articulava la domus. 
 
17. ___________________: obertura al sostre de l’atri, per on aquest es ventilava i 

s’il�luminava; també deixava passar l’aigua de la pluja. 
 
18. ___________________: cambra semicircular i, generalment, oberta que solia construir-se 

al voltant del peristil. 
 
19. ___________________: cabana.  
 
 
 
� Completeu els espais en blanc amb el terme llatí corresponent 
 
La domus era l’habitatge d’una sola família, generalment amb cert poder adquisitiu i 
era una construcció amb una estructura predefinida. La domus s’orientava cap a 
l’interior, era un món tancat en ell mateix, limitat per línies rectes, sense obertures a 
l’exterior i, si en tenia, eren molt petites.  
L’entrada a la domus es feia des del carrer principal, tot i que el servei disposava d’una 
entrada lateral secundària (_______________(1 ) ). La família i les visites travessaven 
el llindar, però no la porta (_______________) que es trobava una mica més endins. 



L’espai entre el llindar i la porta s’anomenava ______________ (2) i servia perquè la 
gent s’hi esperés. Un cop travessada la porta, s’obria un passadís (_____________ (3)) 
que anava a parar a l’______________(4), un espai obert al voltant del qual 
s’articulaven totes les estances.  
El sostre de l’atri, inclinat, s’obria en la part central (_______________ (5)) perquè hi 
entrés l’aire, la llum i també perquè passés l’aigua de la pluja que es recollia en una 
bassa quadrada (_______________ (6)) connectada a una cisterna subterrània. 
Tot voltant l’atri s’hi trobaven les diverses estances: el menjador (triclinium),els 
dormitoris (____________ (7)), la cuina (____________), la comuna 
(______________), les ___________ (cambres obertes amb finalitats diverses), sovint 
un bany -més o menys complex- (________________). Una peça important era el 
____________________, àmplia habitació del pater familias, que de vegades servia 
també de menjador i de sala de reunió 
Sovint, els espais situats a banda i banda de l’entrada s’aïllaven de la resta de la casa i 
s’usaven com a botigues o tallers (________________(8)).  
Amb el pas del temps i per influència grega es va afegir un patí jardí posterior, el 
___________________ (9), voltat d'un porxo amb columnes; al voltant s'hi van obrir 
més cambres, una de grans dimensions era l'_____________, destinada especialment 
a lloc de reunió de la família els mesos d'estiu. 
 
 
� Situeu cada part numerada del text allà on correspongui 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA VIVENDA ROMANA: EXERCICIS 

IES ARGENTONA 

� Observeu bé les il·lustracions que hi ha a continuació i identifiqueu, si pot ser 
amb el nom llatí, l’habitació o àmbit de la casa romana a què corresponen. A 
continuació raoneu molt breument quins elements us han fet decidir la resposta. 

  
 

 
 
 
 


