
LA PREHISTÒRIA
La història comença quan els 1rs humans 

apareixen a la Terra. Segons les últimes

investigacions fa uns 3.000.000 d’anys.

L’etapa que va des  de l’aparició dels1rs

éssers humans fins que sorgeix l’escriptura

se l’anomena:

PREHISTÒRIA
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Segons les investigacions arqueològiques

les restes més antigues d’homínids s’han 

trobat a l’Àfrica i són de fa uns 5.000.000 

d’anys.
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PROCÉS D’HOMINTZACIÓ

Il·lustracions: http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/historia/prehistoria.htm

Australopitec Africanus ( fa 4.500.000 anys )

Només se n’han trobat restes a l’Àfrica.

Australopitec Robustus. Va viure a la mateixa

època que l’Africanus i que l’habilis ).

Només se n’han trobat restes a l’Àfrica.

Homo habilis ( fa uns 2.000.000 d’anys )

Més similar a l’home. Va ser el 1r que va utilitzar

les mans per fer eines.

Homo erectus ( fa 1.600.000 anys )

És més intel·ligent. Sap fer servir

el foc.

H. de Neanderthal ( fa 300.000 anys )

Sabia fer foc. Enterrava els morts.

Va viure a Europa.

H. sapiens sapiens ( fa 50.000 anys )

Es va extendre per tot el món.

http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/historia/prehistoria.htm


Vivien de

EL PALEOLÍTIC

Eren caçadors recol·lectors

I per tant vivien exclusivament

dels recursos que els oferia

la natura

la caça d’animals salvatges la recol·lecció de plantes

Quan els recursos d’una zona s’acabaven, 

anaven  a un altre indret, perquè eren

NÒMADES
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Les comunitat paleolítiques eren

NÒMADES

•a l’aire lliure

•en tendes 

fetes amb pell

d’animals

•en coves i 

balmes

pedra ossos banyes

d’animals
tasques

el foc

•destrals

•punxons

•agulles

societat igualitària

vivien
fabricaven amb van fer servir

eines i armes com ara
era una

Ciències socials 1r ESO.Ed.Text

tots feien

les mateixes



EL NEOLÍTIC
Les societats agrícoles i ramaderes

l’agricultura la ramaderia

van començar avan començar a conrear

cereals com 

el blat i l’ordi

domesticar animals

la qual cosa els va permetre

aprofitar la força de tir de

bous cavalls

arrossegament transport

per

obtenir productes per a l’alimentació

la llet la carn

Ciències socials 1r ESO.Ed.Text

coneixien



El desenvolupament de l’agricultura i la ramaderia 

va comportar que els humans es tornessin

sedentaris

la qual cosa va afavorir

la divisió del treball

van començar a practicar activitats com

L’especificació del treball va fer desenvolupar

el comerç

la cistelleria la ceràmica El teixit

Ciències socials 1r ESO.Ed.Text



L’ART

Els orígens de  l’art

Els homo sapiens van ser els primers homínids que van crear obres

d’art.

❖Art mobiliari: escultures i gravats fets d’os, pedra o banya. Destaquen

les venus paleolítiques.

Zona cantàbrica: pintures d’animals representats de forma

molt real. Pintura de caràcter màgic.

Zona Mediterrània: 

hi ha representats no tan sols animals,

sinó també escenes de caça, dansa i

Escenes de la vida quotidiana on hi apa-

reix a figura humana.

❖ Pintura

rupestre

al final del neolític i a l’edat de bronze es van aixecar

construccions fetes amb grans blocs de pedra amb

finalitats funeràries. N’hi havia de diversos tipus:

dòlmens, menhirs i cromlecs.

❖Megalitisme

#Diapositiva 12
#Diapositiva 13
#Diapositiva 13
#Diapositiva 14


Art mobiliari



Pintura rupestre



El megalitisme

www.xtec.es/~msalo2/prehistoria/art.htm

cromlec

menhir

dolmen
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