
JOC DE LES TERMES I EL MUSEU 

 

 

 

Nom i cognoms: _______________________________________________________________________ 
Número de telèfon _______________  Adreça electrònica _____________________________________ 

 Ets alumne del SLC?   
 Participes al Voluntariat per la Llengua?  
 Participes al Club de Lectura Fàcil?  
 Estudies català en una entitat  Quina?______________________________________________ 

 
Respon les preguntes següents i deixa aquest full a la sortida. Farem un sorteig entre els hagin encertat totes les 
respostes.  

1. Quan els romans van arribar a Sant Boi, quin poble hi vivia? 

 els íbers        els grecs         els celtes 

2. Una vil·la romana era: 

  un poble petit  

 una casa aïllada envoltada de camps de conreu  

  un edifici de pisos 

 

3. Les termes romanes de Sant Boi eren: 

                públiques i per a gent sense diners  

                privades i d’una família rica 

                públiques i per a persones riques 

 

4. Per als romans, la higiene i la salut eren: 

                 gens importants 

                 molt importants 

                 no sabien què eren 

 

5. La calefacció de les sales calentes de les termes romanes s’aconseguia amb: 

                 llars de foc a cadascuna de les sales  

                 aire calent que circulava per sota del terra (hipocaust) i per canonades (tubuli) dins dels murs 

                 brasers a cadascuna de les sales 

 

6. En época romana, a Sant Boi es produïa i s’exportava per via marítima: 

                carxofes 

                perfums 

                vi de taula 

 

7. Què es va trobar sota de les termes de Sant Boi? 

                  un túnel subterrani 

                  un celler de venda de vi 

                  una terrisseria on es fabricaven àmfores, material de construcció  i ceràmica de taula i cuina 

 

8. L’actual Museu de Sant Boi és a Can Barraquer. Quin personatge hi va viure fins a la seva mort?  

                Mossèn Jacint Verdaguer (sacerdot i poeta) 

                Rafael Casanova ( conseller en Cap de Barcelona durant els fets de 1714) 

                Blai Net (pianista i concertista internacional) 

                                                            


