
···   Activitats ··· 
27 d’abril -11maig 

Estimats mares i pares, 

Este es el trabajo que os presento para las próximas dos semanas.  

Os comento que hacer las actividades no es obligatorio aunque sí recomendable para no perder el 

ritmo y el hábito, y también para subir nota.  

Pasos a seguir: 

1. Hacer las actividades propuestas, despacito y repasando bien. 
 

2. Autoevaluación. Corregir las respuestas con el solucionario que encontraréis al final del documento. 
Para corregir, no borraremos lo que hemos escrito, si no que  haremos una raya encima, y 
pondremos la palabra correcta al lado. De esta manera vuestra/o hija/o  toma consciencia de lo que 
ha respondido. 
 

 

3. Fotografiar y mandar por correo solo las 2  actividades que veréis indicadas en rojo y mayúscula.  
Si queréis mandar más fotos del trabajo que vais haciendo, será bienvenido. 

Por otra parte, podéis seguir con los libros de texto de castellano y catalán. Ya nos queda poco para 

terminarlos, así que podéis ir haciendo cada uno a su ritmo, pero sin parar.  Además, Pere ha colgado en 

la página Web de la escuela un vídeo explicando el tema 9 de castellano, de momento. 

 Deciros que si algún enlace del trabajo que os propongo no funciona, otra manera de conseguir abrirlo es 

copiar el enlace y pegarlo en Google. 

Si a alguno/a le apetece trabajar un poco  más, puede escribir cada día un poco, leer en voz alta también, 

buscar información sobre la prehistoria o cualquier tema que le interese. También podéis visitar los 

espacios de música, inglés y educación física de la Web de la escuela. 

Deciros que en este momento vuestro bienestar emocional y físico es lo más importante. No quisiera que 

el trabajo que os mandamos supusiera un problema ni para los niños ni para vosotros. Os invito a que 

hagáis lo que podáis, sin agobios y poco a poco. Me pongo a vuestra disposición para lo que necesitéis. 

mtfabregas@educaib.eu.  

Estaremos en contacto a través de la web de cole, mail, Whatsapp y teléfono.  

Cuidaros mucho. 

 Un abrazo grande, 

Teresa  

 

 

  

mailto:mtfabregas@educaib.eu


  LA PREHISTÒRIA 
              
   Mira aquest video per començar a entendre l’evolució.(Necessites Internet) 
 
                    https://www.youtube.com/watch?v=9kE1OA_4YMA    

  
 

******** ACTIVITAT PER AVALUAR, ENVIAU FOTO******* 

     1.Voleu saber més coses de la prehistòria?  

    Podeu llegir aquest document si no teniu internet, i també mirar aquests videos si en teniu. Després contestau.  

                                                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=HGoK_cWIMH4                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs 

 
https://www.youtube.com/watch?v=v6Uz3fq7KK4 
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2. Vols fer un viatge fantàstic ?????? Farem un tour per les coves de Lacaux, a França. (Necessites Internet)   

 

 
https://archeologie.culture.fr/lascaux/es/visita-cueva/puits 
 

Contesta al teu quadern: 

.Què has vist durant el tour? 

.Quines figures has vist? 

.Quins colors ressalten? 

 

LA PREHISTÒRIA 
 

20.000 - 8.000   aC 7.000 aC 6.000 aC 

PALEOLÍTIC NEOLÍTIC EDAT DELS METALL 

 
.On vivien? 
 
 
 
 
 
 
.De què s’alimentaven? 
 
 
 
 
 
 
 
.Com s’organitzaven? 
 
 
 
 
 
 
 
. Què utilitzaven ? (Roba, eines,etc) 
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 .On vivien? 
 
 
 
 
 
 
.De què s’alimentaven? 
 
 
 
 
 
 
 
.Com s’organitzaven? 
 
 
 
 
 
 
 
. Què utilitzaven ? (Roba, eines,etc) 
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.Com creus que aconseguien els primitius aquests  colors ? 

.Què has sentit quan has vist tot el que hi ha a la cova? 

. Fer el teu propi dibuix d’una escena del dia a dia, com si fossis un home de les cavernes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Així vàrem evolucionar. Ara te toca a tu ;) 

       

          



        Pots seguir l’exemple     , o fer-ho com tu vulguis. 

        Necessites: un full, tisores, ferramenta, llapis, goma i un fotografia teva ( si no en tens, te pots dibuixar). 

         En acabar, pots doblegar el paper com si fos un ventall.  

          

 

4.Visita la “Cueva de las Manos” a Argentina. 

      https://www.youtube.com/watch?v=zMEDeGOLmi4 

       

     Vols aprendre a fer-ho tu? Mira aquest video! No és obligatori. Només si vols i pots;)) 

    https://www.youtube.com/watch?v=iXKvR_luE98&vl=es 

 

******** ACTIVITAT PER AVALUAR, ENVIAU FOTO***** 

5. Conte. 

Inventa un conte que expliqui  perquè  l’home  prehistòric  pintava  a les coves. 

Recorda que el conte ha  de seguir una sèrie de pautes: 

1.Fórmules de inici i final d’un conte ( són les frases típiques per començar i acabar un conte). 
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2.Quan passa? 

3.On passa? 

4.Qui és el protagonista? 

5.Què passa, quin és el problema o situació que es planteja? 

6.Quina situació es troba finalment? 

  

 

                     

 

 

 

  



******** ACTIVITAT PER AVALUAR, ENVIAU FOTO******* 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

LA PREHISTÒRIA 
 

20.000 - 8.000   aC 7.000 aC 6.000 aC 

PALEOLÍTIC NEOLÍTIC EDAT DELS METALL 

 
.On vivien? 
Vivien a coves o cabanes, però eren 
nòmades i no quedaven mai al 
mateix lloc. Anaven allà on podien 
trobar menjar. 
 
.De què s’alimentaven? 
 
S’alimentaven d’allò que caçaven, 
recol·lectaven i pescaven. 
 
 
.Com s’organitzaven? 
 
S’organitzaven en clans, petits grups 
familiars. 
 
 
 
. Què utilitzaven ? (Roba, eines,etc) 
 
Ja coneixien el foc, per cuinar i 
encalentir-se. 
També utilitzaven eines de pedra, 
fusta i ossos, que polien ells 
mateixos. 
Es vestien amb les pells dels animals. 
 
 
 
 
 

 

 
.On vivien? 
Tornen sedentaris perquè ara ja 
tenen els seu propi aliment. 
Construeixen els primers poblats. 
 
 
.De què s’alimentaven? 
 
Comencen a produir el seu propi 
aliment, cultivant la terra i criant els 
animals. 
 
.Com s’organitzaven? 
 
S’organitzen en tribus. Grups més 
grans que el clans. 
Cada un s’especialitza en una feina. 
 
 
. Què utilitzaven ?(Roba, eines,etc) 

 
Comencen a elaborar teles i objectes 
de fang per utilitzar en el seu dia a 
dia. 
Inventen la roda, l'arada per cultivar 
la terra i el telar per fer teles. 
Utilitzen la vela per navegar per la 
mar aprofitant el vent. 
 

         
 .On vivien? 
Vivien en petites ciutats. 
 
 
 
 
.De què s’alimentaven? 
NO HI HA INFORMACIÓ CONCRETA, 
però podem dir que s’alimentaven 
tant de caça com d’allò que 
cultivaven o criaven. 
 
 
.Com s’organitzaven? 
 Creixen les tribus i es converteixen 
en petites ciutats enrevoltades de 
murades per protegir-se del enemics. 
Apareix una persona que comanda 
als altres. 
 
 
. Què utilitzaven ? (Roba, eines,etc) 
 
Comencen a utilitzar metalls, primer 
coure, després bronze i finalment 
ferro. Amb aquests metalls feien 
armes, eines i decoració. 



QUAN VA 
COMENÇAR 
LA MÚSICA? 

Podem trobar els primers sons a 
LA NATURA: al cant dels ocells, a les 
gotes de pluja, al xiular del vent… 

L’home primitiu començà a imitar 
aquests sons de la natura amb               
LA VEU. 

A continuació començaren a 
reproduir aquests sons amb els 

OBJECTES que la pròpia natura els oferia:  ossos, 
pedres, branquetes, clovelles, copinyes,

… 

      
La música començà a formar part de tots els 
aconteixements de la VIDA QUOTIDIANA:  

- rituals de pluja 

-rituals de caça 

-dansa al voltant del foc  

LA MÚSICA A LA PREHISTÒRIA



- Els homes primitius 
construïren instruments amb 
objectes de la natura .  

- Nosaltres ara no 
podem sortir de casa ni 
agafar branquetes, 
copinyes…però que vos 
pareixeria construir un 
instrument amb material que 
podem trobar  a dins ca nostra? 

La meva proposta és, que si vos fa ganes, faceu aquesta 
gallineta.  Només necessitau un fil, un escuradents i un potet de iogurt.  

Si qualcú s’anima i em vol enviar una fotografia aquí vos deix  la 
meva adreça electrònica mrigo4@educaib.eu (opcional) 

Aquí teniu una 
melodia per acompanyar 
amb l’instrument que heu 
creat.  

Fes clic 
aquí 

LA MÚSICA A LA PREHISTÒRIA

FEIM UNA 
GALLINETA 

Fes 
clic 

FES CLIC PER VEURE EL VIDEO

https://youtu.be/pKXsyZJSaoo
https://youtu.be/pKXsyZJSaoo
https://youtu.be/pKXsyZJSaoo
https://youtu.be/pKXsyZJSaoo
https://youtu.be/pKXsyZJSaoo
https://youtu.be/pKXsyZJSaoo
https://youtu.be/pKXsyZJSaoo
https://youtu.be/pKXsyZJSaoo
https://youtu.be/pKXsyZJSaoo
https://youtu.be/pKXsyZJSaoo
https://youtu.be/pKXsyZJSaoo
https://youtu.be/pKXsyZJSaoo
mailto:mrigo4@educaib.eu
https://youtu.be/xiQlvphbB6Y
https://youtu.be/xiQlvphbB6Y
https://youtu.be/xiQlvphbB6Y

