
L’EDAT 
ANTIGA



LES CIVILITZACIONS DE 
L’EDAT ANTIGA

L’edat antiga comença amb la invenció de l’escriptura cap a l’any 3.000 a.C. 

En l’edat antiga sorgiren civilitzacions molt importants:

● MESOPOTÀMIA
● EGIPTE
● GRÈCIA
● ROMA



MESOPOTÀMIA

● Mesopotàmia sorgí entre els rius Tigris i Eufrates, al Pròxim Orient.

● S’hi van fundar ciutats molt importants, com per exemple Babilònia, on es va 
escriure el primer codi de lleis.



MESOPOTÀMIA
https://youtu.be/Ptz0vfOZ12w

https://youtu.be/Ptz0vfOZ12w


EGIPTE
● La civilització de l’Antic Egipte es desenvolupà a la vora del riu Nil.

● Els faraons o reis egipcis construïren grans monuments, entre els quals 
sobresurten les piràmides.



EGIPTE
https://youtu.be/5qXgipbSuYY

https://youtu.be/5qXgipbSuYY


GRÈCIA
● Entre els segles IX i III a.C., els antics grecs crearen una civilització que 

destacà, sobretot, per la cultura.
● Al mateix temps, foren els primers a tenir un sistema polític basat en la 

democràcia i a practicar la filosofia.
● En l’art, es distingiren per l’arquitectura, l’escultura i la literatura, que 

assoliren un nivell tan elevat que encara actualment ens influeixen.



L’ANTIGA GRÈCIA
https://youtu.be/AtxY5h4Osmc

Els grecs destacaren per la cultura, un sistema polític (la 
democràcia), la filosofia, l’arquitectura, l’escultura i la literatura.

https://youtu.be/AtxY5h4Osmc


ROMA
Els romans foren un poble conqueridor que sorgí a la península Itàlica.

Entre els segles III a.C. i I d.C. crearen un imperi grandiós, la capital del qual era 
Roma, que conquerí i estengué la seva cultura pels pobles de la Mediterrània. A 
tal fi:

● Difongueren la seva llengua, el llatí, que originà moltes de les llengües que 
actualment es parlen a Europa.

● Governaren amb un codi de lleis propis, el Dret Romà.
● Construïren grans ciutats amb temples, teatres, termes, etc., i obres 

d’enginyeria, com ara calçades i aqüeductes.



L’IMPERI ROMÀ

Els romans crearen un imperi que conquerí els pobles de la Mediterrània, 
als quals aportaren la llengua, les lleis, els costums i la cultura.



L’IMPERI ROMÀ I L’ANTIGA ROMA
https://youtu.be/ufEclRGXV6k

https://youtu.be/ufEclRGXV6k


CAIGUDA DE 
L’IMPERI ROMÀ
A l’any 476 d.C., els pobles germànics, o 
“bàrbars”, van envair Roma i posaren fi a 
l’imperi.

D’aquesta manera acabà l’edat antiga.
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