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Anem a descobrir el fascinant passat romà de la
ciutat de València amb una sèrie de jocs i proves.

Estigueu atents i atentes a tot i disfruteu de la vostra
visita.

 

El Centre Arqueològic de l'Almoina es troba al centre històric de la ciutat de
València, darrere de la Seu.

Per poder saber més busca, este símbol.

EL CONEIXES?*



LA HISTÒRIA

Hola amics i amigues,
soc Titus Livi!

Vaig escriure sobre
València i la seua

fundació.
Quin text penseu que és

l'original?

Titus Livi va ser un historiador romà nascut a Pàdua l'any 59 a.C. La
seua gran obra "Ab Urbe Condita" narra la història de Roma des de la

seva fundació fins al principat d'August.



esbrina
Q U I N  É S  T E X T  C O R R E C T E

"Anno Urbis conditae DCXVI Junius
Brutus cónsul in Hispania ist, sub

Viriatho militaverunt, agros et
oppidum dedit, quod vocatum est

Valentia"

Carthago delenda est. Dècades 55 

"Anno Urbis conditae DLXVI Junius
Brutus magistratus in Espania ist, sub

Viriatho militaverunt, agros et
oppidum dedit, quod vocatum est

Valentia"

"DCXVI Junius Brutus cónsul in
Hispania ist, sub Viriatho militaverunt,

agros et oppidum dedit, quod
nomenatum est Valentium"

"Anno Urbis conditae Brutus cónsul in
Hispania ist, sub Augustus

militaverunt, agros et oppidum dedit,
quod vocatum est Valencia"



L'EXÈRCIT

 

Segur que sabeu qui soc. Qui
no coneix al gran Pompeu?

 
Voleu ser part de les meus

legions? 
Intenteu reconéixer les parts

de l'equipament militar.

Gneus Pompeu Magne va ser un important polític i militar
romà que va nàixer l'any 106 a.C. A l'exèrcit de Pompeu

se'ls atribuix la destrucció de la ciutat Valentia l'any 75 a.C.
durant les Guerres de Sertorianes.



GALEA

GAMBERES

LORIGA

LOCULUS

PALUDAMENTUM

BRACCAE

BALTEUS

Casc

Protecció de les cames
 

Armadura, part superior
 

Calçat

Mantell usat pels
comandants

Cinturó

Pantalons

les paraules
U N I X



LA CIUTAT

Hola, soc Valèria i la
meua familia vingué a
Valentia en temps
d'August! 
He estat a la nostra vila
d'Edeta i torne cap a
Valentia, però no recorde
el camí al Fòrum.
M`ajudeu a arribar?

La ciutat de Valentia va ser reconstruïda en època d'August, entre els
anys 5 a.C. i 5 d.C. A la ciutat convivien pobladors arribats en dos

moments: els vetres i els veterani. Els soldats llicenciats per August (els
valentini veterani) i els colons d'origen fundacional primigeni (els

valentini veteres).





i troba el cami
correcte

B U S C A



Gràcies per ajudar-me, he pogut
arribar al Fòrum. Quina

caminada! 
No massa lluny estaven les

antigues termes d'època
rèpublicana.  Descubrix un poc

més de l'higiene i la cura del cos
al món romà.

Algunes termes romanes tenien doble circuit per a homes i dones. Quan
no era així, disposaven d'horaris per al seu ús segons el gènere, encara

que no hi va haver prohibició per banyar-se junts fins l'època de
l'emperador Adrià.

LES TERMES



l'Almoina, d'època republicana, son les més antigues de la península
Ibèrica. Podem observar que no tenen hipocaustum: el mètode de

calefacció subterrani inventat al segle I a.C. En canvi utilitzaven calderes
per escalfar l'aigua que després es filtrava al caldarium (sala de bany

calent).



Quins elements s'utilizaven a les termes? Quin ús creus que tenien?

i troba
B U S C A

Imatges: Photo (C) RMN-Grand Palais (musée d'Archéologie nationale)

Strigilum, aryballos i pàtera.

Tabula cerata, stylus, compàs, etc. Terra sigillata, culleres, jarra, etc.



GRA

He aprofitat el passeig per anar
a l'horreum amb un dels meus
esclaus, Agàtocles, però l'he
perdut!
M'ajudeu a trobar-lo?

L'horreum de Valentia era un edifici públic monumental que comptava amb
quatre grans naus paral·leles.  En este edifici s'emmagatzemaria el cereal, per
a garantir l'abastiment a la ciutat, però també productes del comerç marítim,

com àmfores amb: garum, oli o saladures procedents del sud d'Italià, la Magna
Grécia, Tunísia o Eivissa.

 
 La seua situació a Valentia és estranya (proper al Forum), quan normalment

se situaven en els ports o en els barris comercials. Es creu que s'hi va
construir per facilitar l'emmagatzematge, donada la seua funció fiscal, i també

per assegurar l'abastiment en cas de setge a la ciutat.
Posteriorment en època imperial l´horreum va sofrir reparacions i canvis

arquitectònics



ON ESTÀ AGÀSTOCLES?

i troba
B U S C A



VALENTIA I L'IMPERI

Hola, soc Lucius Septimius
Bassanus, però tothom em

coneix per Caracal·la!
 L'any 212 vaig fer la

Constitució Antoniana, que
donava la ciutadania romana
a tots els habitants lliures de

l'Imperi.
 

Hi ha molts emperadors que
han passat a la història per

diversos motius.
Pots trobar altres

emperadors romans al
següent joc?



d'emperadors
S O P A

 



Ja hem acabat el
nostre periple per
l'Almoina. 
 
Ets capaç d'endivinar
què és cada imatge?
 
Pots visitar els següents
enllaços per obtindre'n
ajuda:

https://www.valencia.es/ayuntamiento/almoina08
.nsf/vDocumentosTituloAux/Introducción?
opendocument&lang=1&nivel=2
 
http://www.jdiezarnal.com/valencialaalmoina.html

L'ARQUEOLOGIA I EL MUSEU



quin espai és
E N D I V I N A


