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ACTIVITATS VÍDEO  
GRATTIA MAXIMILLA 

 

PREGUNTES SOBRE EL MONÒLEG DE GRATTIA  
 

1. De quina família romana tracta el vídeo? 
2. Com es diu la protagonista del vídeo i quin parentiu té amb 

aquesta família? 
3. Quants fills té la protagonista? 
4. Com es diu l'autora de les tauletes? 
5. On viu en aquests moments la protagonista del vídeo? 
6. Quines divinitats hi ha en el lararium de la domus? 
7. Quins joguets apareixen en el vídeo? 
8. Què portava la seua mare a les termes? 
9. Per a què utilitzava la clepsidra el seu pare? 
10. Qui va portar a la domus la tessera hospitalis? 
11. De qui era el bagul de fusta, de la mare o de la filla? 
12. Quins complements portaven els vestits de núvia romans? 
13. On es guardaven les joies? 
14. Quines joies tenia la seua mare i quina era la favorita de la filla? 
15. De quin material eren les nines que apareixen en el vídeo? 
16. Com es diuen els seus germans? 
17. Per a què s'utilitzava el catinus de fang que troba la protagonista 

en el bagul? 
18. En el cartell electoral de la paret quin nom apareix? 
19. Què era el reticulum? 
20. On va guardar el seu germà la seua primera barba? 
21. Què va trobar en el bagul que va ser una grata sorpresa?  
22. Per a què servien? 
23. Què va ocórrer en aqueix any en la vida de la seua mare? 
24. Quins canvis es van produir aqueix any en la domus ? 
25. Com creus que era la mare segons descriu la protagonista del 

vídeo? 
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PREGUNTES SOBRE LES IMATGES DEL VÍDEO 

 

1. El fermall amb el qual subjecta la palla, quin animal és? 
2. En el mosaic de l'entrada, quina imatge apareix? 
3. Les arracades de la protagonista de quin material estan fets? 
4. Què porta la seua esclava a la mà mentre són al carrer? 
5. La balda de la porta quin animal representa. 
6. De quins colors és la stola i la palla de la nostra protagonista 
7. Al principi del vídeo què porta la protagonista a la mà? 
8. El bressol era de ferro o de fusta? 
9. Sobre la taula de l'habitació hi havia diversos objectes: unes anous, una 

pilota, unes tabes, un sonall, una nina i un….. 
10.  Digues  almenys 3 objectes de la capsa muliebris 
11. Què hi ha en el plat de la clepsidra? 
12. Quina forma té la tessera hospitalis? 
13. Quin penjoll porta la protagonista? 
14. Al larari de la domus hi ha diversos objectes, entre ells destaquen unes 

fruites quins són? 
15. Sabries dir quin déu hi ha en la font de l’ impluvium?, ho reconeixeràs 

per portar un casc alat. 
16. T'has fixat quina frase posa el llatí en els lecti del triclinium? 
17. En un dels mosaics veiem a Virgili acompanyat de les 9….. 
18. El cinturó de la núvia què té d'especial 
19. De quin color són la palla i el flammeum del vestit de núvia? 
20. Quina és la primera joia que trau la protagonista del joier de ceràmica? 
21. Quina joia es prova Baebia? 
22. Per a què creus que servia aqueix objecte amb tall i forats que trau  la 

protagonista del bagul? 
23. Com és l'anell d'or que porta la protagonista? 
24. De quin color és la xarxa del cabell de la nostra protagonista? 
25. De quin material eren les tauletes que troba en el bagul? 
26. Què creus que és i per a què podria servir aqueixa cera roja circular que 

tenen les tauletes? 
27. En la pintada electoral de la paret del carrer apareix escrit el nom del seu 

germà i abreujat al càrrec al qual es presenta, podries descobrir quin 
càrrec és? 

28. En el despatx del pater familias apareixen alguns suports d'escriptura, 
cita alguns. 

29. El menjador romà tenia …….lecti per a recolzar-se 
30.  En quin lloc de la casa llig les tauletes de Grattia Maximilla? 

 

 


