
CORRECCIÓ DE TASQUES DEL 16  AL 27 DE MARÇ. SOCIALS.

* Cercar  informació sobre el Paleolític, Neolític, Edat dels Metalls, Prehistòria a Mallorca 
(Navetiforme, talaiòtic.)

D’AQUEST APARTAT S’HAVIA DE TRIAR UN D’ELLS, NOMÉS UN.
Cada alumne ha de fer un text  basat  i, incloent,  el més important o resumint les fitxes  del tema, 
sobretot de la graella i del llibre de text. 
Per cercar informació de la Prehistòria a Mallorca , HAVIEN DE MIRAR LES PAG.128 i 129 DEL 
LLIBRE DE TEXT o alguna pagina d’internet.
Si hi ha qualque dubte, per favor,  es posin en contacte amb la tutora i els ajudarem a resoldre’l.

FITXES RESUM DE LA PREHISTÒRIA

Les possibles respostes estan en vermell, pensau que pot haver més d’una resposta o que els nins ho

poden dir amb les seves paraules. Es proposa una resposta i entre barres, altres  possibles...

Completa. 

-La Prehistòria és l’edat més  ANTIGA Comença fa uns 2,5 MILIONS D’ANYS

-Per estudiar la Prehistòria no tenim cap document ESCRIT

-Estudiam  la  prehistòria  a  través  de  JACIMENTS  ARQUEOLÒGICS,  RESTES  D’ OSSOS,

TROBADES D’EINES, PINTURES...

- La espècie humana va tenir el seu origen a l’ ÀFRICA fa uns 3 milions d’anys.

-L’Homo Sapiens (nosaltres) habitam la Terra des de fa  100.000  anys.

________________________________________________________________________________

La Prehistòria es divideix en tres períodes (Escriu-los en MAJÚSCULA i de colors diferents)

PALEOLÍTIC

NEOLÍTIC

EDAT DELS METALLS

PALEOLÍTIC ( Fa un milió d’anys)

Els primers sers humans vivien principalment de la CAÇA de animals, la  PESCA  de peixos   i de

la RECOL·LECCIÓ de fruits silvestres.

-Eren  NÓMADES, és a dir, es veien obligats a traslladar-se  d’un lloc a un altre quan faltava la

caça, la pesca o els fruits escassejaven.

-Vivien en COVES i CABANES construïdes amb branques d’arbres i OSSOS d’animals.

-Feien servir  LES PELLS D’ANIMALS per vestir-se.

-Polien i tallaven  PEDRES, OSSOS i PALS per fabricar les seves eines.

-S’ organitzaven en CLANS (PETITES GRUPS) , que eren petits grups familiars.



La població era  POCA / REDUÏDA perquè la vida de les persones era molt curta. Molts de nins

morien en néixer i els adults vivien pocs anys.

Un pas molt important va ser el descobriment del  FOC (fa aproximadament  mig milió d’ans).

L’utilitzaven per escalfar-se el dies freds, per fer en fora els animals perillosos o per COURE ELS

ALIMENTS / COURE CARN / TORRAR.

NEOLÍTIC ( FA UNS 10.000 – 8.000 ANYS)

Fa uns 10.000 anys els sers humans comencen a cultivar i  a domesticar animals. 

-Apareix la AGRICULTURA i RAMADERIA. Per això els grups humans vivien prop de les terres

de cultiu.

- L’home aprèn a produir el seu propi ALIMENT.

-Aprèn a criar i domesticar ANIMALS i a conrear la TERRA.

-L’agricultura fa que l’home torni  SEDENTARI ( no es desplaci contínuament).

-Els homes van construir petits POBLATS per viure i es van fer  SEDENTARIS.

ja no es desplaçaven cercant altres llocs per viure. S’organitzen en  TRIBUS  que eren grups més

nombrosos que els clans i on cada membre s’especialitza en una feina.

-Els poblats estaven generalment situats a prop d’un riu, per a obtenir aigua per regar els camps i

per a consumir la població i els seus ramats.

Van començar a fabricar  EINES / UTENSILIS de pedra  com xapetes de punta esmolada i FALÇS

(HOCES) per segar amb pedres esmolades. Per moldre el gra utilitzaven el MOLÍ DE MÀ / MOLÓ

de mà.

Es produïren dos innovacions tècniques importants:  EL FUS I ELTELAR per fer-se teles i robes.

Els teixits es fabricaven  AMB PÈLS / LLANES dels animals. També van fer  CERÀMICA per

elaborar recipients i utensilis. La ceràmica es modelava a mà i es coïa en fogueres.

EDAT DEL METALLS (Fa  uns 5.000 – 4.000 anys)

-Utilitzen METALLS per fabricar armes, eines i adorns.

-Utilitzen els següents metalls:                Primer  COURE

Més tard  BRONZE

Després   FERRO

-Apareixen ARTESANS / HOMES / METAL·LÚRGICS especialitzat  en el treball dels objectes de

metalls per a la guerra i en la creació de joies.



-Els  poblats  creixen  i  es  converteixen  en  petites  POBLACIONS  /  POBLATS,  que  estaven

envoltades de  MURADES / FORTIFICACIONS/ SISTEMES DE DEFENSA per facilitar la seva

defensa.

-Els habitants d’aquestes pobles/ciutats s’organitzen sota l’autoritat d’un CAP / JEFE

-L’ intercanvi entre agricultors i artesans va fer que progressàs el  TRUEQUE / INTERCANVI /

PERMUTA DE PRODUCTES.

-Fa 5.000 anys l’home inventa  RODA que es va aplicar als carros i va fer avançar el transport.

També es va fabricar la VELA  que es va utilitzar als vaixell, que es movien amb la força del vent.

Així es van poder fer intercanvis a distancies i lloc molt LLUNYATS/ ALLUNYATS/ entre ells.

*Graella  (Inclòs a un altre document (horitzontal)

* COMENTARI DEL TEXT. 
1) Nom del primer antecessor del gènere homo? HOMO HABILIS.

2) Què significa el seu nom? HOMO HÀBIL, LLEST.

3)  Què sabia fer diferent a la resta de homínids? VA SABER FABRICAR LES PRIMERES EINES O 

INSTRUMENTS DE PEDRA, CONEIX EL FOC.

4) Quines diferències físiques té amb la resta de homínids? MAJOR TAMANY DEL CERVELL, PODIA 

DESPLAÇAR-SE A DOS PEUS (BIPEDISME), FABRICA EINES DE PEDRA, CONEIX EL FOC.

3 ) Nom del possible antecessor  però que encara no consideren del gènere homo» ?AUSTRALOPITECUS

Què significa aquest nom?  PITECUS VOL DIR SIMI I AUSTRAL DEL SUD.

4) On van sorgir (lloc) la primera especies homo? A L’EST D’ÀFRICA.

5) Aproximadament quan va passar? FA ENTRE 2,5  I 1,6 MILIONS D’ANYS.

5) Quina va ser la causa per la qual es van haver d’adaptar a un  medi diferent i van produir uns importat 

canvis al seu comportament?   ES VA PRODUIR UNA GRAN ERUPCIÓ MAGMÀTICA 

(SUPERPLUMA MAGMÀTICA) FA ENTRE 8 i  6 MILIONS D’ANYS AL SUDEST D’ÀFRICA, 

PRODUÏNT UN CANVI CLIMÀTIC, LA ZONA ES VA TORNAR MÉS SECA I ELS BOSCOS 

TROPICALS QUE HI HAVIA VAREN COMENÇAR A DESAPARÈIXER. LES ESPÈCIES 

D’ANIMALS ES VAN HAVER D’ADAPTAR I CANVIAR PER PODER SOBREVIURE. UNA 

D’AQUESTES ESPÈCIES QUE ES VAN ADAPTAR VAN SER ELS HOMO HABILIS.

Activitats del llibre Pàg. 121.

1.  El darrer període de la Prehistòria rep el nom de Edat dels Metalls.

Per què es va inventar la metal·lúrgia / el treball dels metalls / la creació d’objectes de metalls...

L’Edat dels Metalls va acabar amb invenció de l’escriptura, entorn de l’any 3.000 a de C.



2. La metal·lúrgia és  la  tècnica d’obtenció i tractament dels metalls, per fabricar  eines, utensilis, joies, 

etc.

3. Els primers metalls van ser Coure, després el Bronze (aliatge o mescla de coure i estany) i finalment 

ferro i l’or i la plata.

4. Collaret. Servia per anar guapo, com a decoració u ornament.

Arracada. Servia per anar guapo, com a decoració u ornament personal.

Destral. S’utilitzava per a tallar i fer trossos la carn dels animals, per a tallar diferents fustes o pals, com a 

eina de guerra...

Agulla. Era emprada per cosir.

Punyal. Utilitzada per a clavar, matar i tallar la carn dels animals, com a arma defensa i  d’atac contra 

enemics. 

Escultura d’un carro de bronze i or. De decoració o regal. Símbol de riquesa i poder.

5.  La roda va comportar molts avantatges. Construir carros i transportar diversitat de productes molt 

enfora. Va afavorir el comerç, intercanvi de productes en zones llunyanes. També es van construir carros de

guerra, ràpids que, juntament amb l’ús dels metalls,  van permetre noves i ràpides conquestes de territoris i 

de gent. La roda   es va incorporar al torn,  va permetre més facilitat i rapidesa  en l’elaboració de 

ceràmica.


