
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els romans varen ser uns constructors excel.lents. 

Principals construccions:         

 

 

 

 

 

 

Tenien uns funció defensiva, 
per això al llarg del seu  
perímetre hi havia torres de  
vigilància. 
 
 

  calçades 

 

    

   Camins de pedra que connectaven tots els seus    

  territoris formant una gran xarxa viària que   
  facilitava les comunicacions i el control  
  de l’imperi. 
 

                               

                                                                

     ponts 

        
  Per travessar els rius  
  varen construir ponts. 

CONSTRUCCIONS 

ROMANES 

muralles 



                          aqüeductes 

 

 

                                                                                

  Construcció que servia per fer  

 arribar l’aigua des de  
 l’embassament fins a la ciutat. 

                                   
                                     

 

 

 

 

  amfiteatres  

 

 

Els amfiteatres tenien forma  
el·líptica, on els romans hi 
podien veure espectacles de 

lluita entre gladiadors, feres salvatges i, 
fins i tot, batalles navals. 
El més conegut dels amfiteatres  
és el Colisseu a Roma. 
 

                                                  teatres 

 

 

         Edifici d’estructura   
     semicircular, destinat a la  
     representació d’obres de   
     caràcter divers. 
 

                           



                             circs 

                                                                                       

 

                                                                                    

 Era un edifici allargat amb forma  

 de U, utilitzat per a les curses  
 de carros.  

 

                    termes 

 

 

Eren una mena de banys públics, que 
utilitzaven com ús higiènic i també 
lúdic i de relació social. 
Hi havia diferents sales de bany amb 
aigua freda, tèbia o calenta. També hi havia 
sales amb gimnàs, saunes, sales de massatges, 
depilació i perfums. A més hi havia tendes i 
biblioteques. Es convertien en grans complexes 
d’oci i de reunió entre amics. 

 

temples 

 

 

Era una arquitectura religiosa, uns edificis 
dedicats al culte als déus i deesses. A l’interior 
del temple s’hi trobaven escultures que 
representaven el déu o deessa a qui era dedicat 

el temple. Davant el temple, els romans pregaven als déus, els oferien 
sacrificis i els demanaven solucions als seus problemes. 



  arcs de triomf 

 
Són exclusivament construccions  
de propaganda per commemorar  
la victòria de les batalles, per  
recordar fets importants  i grans  
victòries.  

 

 

 

 

 

                        mosaics 

 

 

 

Els mosaics són superfícies fetes amb 
petites peces, anomenades tessel·les, de 
pedra, de marbre o d’altres materials de 
diferents colors que formen dibuixos. Els 

romans els feien per decorar parets i el terra. 
Els mosaics romans proporcionen informació 
sobre realitats molt diverses: batalles, 
creences, animals, vegetals, vida quotidiana,              

                             edificis i llocs d’oci i esbarjo,... 
 

 

 

  

 

 

 


