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Què és la línia del temps?

La línia del temps és la que t’indica les etapes de 
la prehistòria i de la evolució.







Què és la prehistòria ?

• Període que va des 2.500.000 anys fins a 
l’aparició de l’escriptura, sobre el 3.500  aC. és 
a dir, fa uns 5.000 anys. La historia de la 
humanitat es divideix en dos períodes, la 
prehistòria i la historia. 



• Prehistòria (llatí, præ = abans grec, ιστορία = 
història) és un terme utilitzat sovint per a 
descriure el període anterior a la història 
escrita. Paul Tournal va encunyar originalment 
el terme Pré-historique en descriure les 
troballes que havia fet a les coves d'Occitània. 
Es va popularitzar en francès a la dècada del 
1830 per a descriure el temps anterior a 
l'escriptura, i va introduir-se a l'Anglès per 
Daniel Wilson el 1851. 





Quines etapes té?

• La primera edat va ser la del paleolític que vol 
dir pedra antiga.

• La segona el neolític que vol dir pedra nova.

• I l’última va ser l’edat dels metalls, és a dir, 
que van començar a treballar amb ells.



• Hi ha 3 etapes a la prehistòria el paleolític, el 
neolític i l’edat dels metalls. 
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ELS QUATRE CURIOSOS



COM VIVIEN (paleolític)



COM VIVIEN (neolític)

• Vivien en petits grups ,formats per varies 
famílies . Els homes i les dones del 
neolític vivien en  cabanes. Les cabanes 
tenien petits entrades i les feien ells sols. 
En el neolític vivien en cabanes i en petits 
poblets . Els homes i les dones construïen 
poblets amb el que tenien a prop seu. 



COM VIVIEN(edat dels metalls)

• Els poblats estaven situats en llocs elevats, van 
començar a créixer i mica en mica es van anar 
convertint en petites ciutats envoltades de 
muralles per facilitar la seva defensa. Hi 
havien batalles per evitar possibles atacs 
d’altres poblats. 



PALEOLÍTIC NEOLÍTIC



COM S’ALIMENTAVEN (neolític)

• Els homes i les dones del neolític, 
s’alimentaven principalment de les plantes
que conreaven: cereals,(blat, civada, sègol , 
ordi...) llegums:( llenties, ciurons, pèsols...) , 
encara que no van deixar de recol•lectar fruits  
silvestres. Més tard varen criar animals 
domèstics: cabres, porcs i ovelles. Per menjar-
sels.



COM S’ALIMENTAVEN(paleolític)

• Al paleolític hi havia 3 formes d’alimentació: la  
caça, la pesca i la recol•lecció de fruits. 
Collien: aglans, pinyons, castanyes , blat i 
olives. Treballaven noves terres 
comercialitzaven els excedents agrícoles. 
s’alimentaven també del bestiar que criaven i 
del que obtenien en els intercanvis del 
comerç. 



COM S’ALIMENTAVEN(edat dels
metalls)

•

• Els primers humans no produïen aliments. 
Sinó que eren els depredadors (caçaven i 
pescaven animals) i recol•lectors de (plantes i 
fruites). Per poder caçar utilitzaven utensilis 
d’os fabricaven:  fletxes, arpons i agulles.



PALEOLÍTIC NEOLÍTIC

EDAT DELS METALLS



COM VESTIEN (paleolític)

• A l´època del paleolític es feien la roba ells
mateixos. Fabricaven la seva pròpia roba amb
la pell dels animals que caçaven. Per tallar-la 
utilitzaven pedres.



COM VESTIEN (neolític)

• En el neolític ja començaven  a fer teixits 
amb la invenció del teler.feien les seves 
vestimentes amb teixits de fibra vegetals o 
animals, com l’ovella.El teler i els fusos,que
facilitaven la torçada dels fils i la creació de la 
roba amb diferents teixits.A L’edat de metall les 
dones utilitzaven en els seus pentinats coses d’or 
plata i bronze en forma d’espiral.



COM VESTIEN(l’edat dels metalls)

• Durant la prehistòria  a l'edat dels metalls les 
persones duien roba feta de la pell dels 
animals que caçaven. En els llocs més freds 
duien moltes capes de roba ,mentre que en 
els llocs més càlids anaven poc abrigats o, fins 
i tot , despullats.



PALÉOLITIC
NEOLÍTIC



QUE ES UN PALAFIT?

• Un palafit és un dels pals o altres suports, fets 
de fusta, de ferro de formigó, que s’enfonsa 
terra per a construir damunt un edifici
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INVENTS I DESCOBRIMENTS 
PREHISTÒRICS



L’home prehistòric va conèixer el foc per 

l’explosió d’un volcà o un raig, fa 600.000 

anys. El foc va ser un problema perquè el 

tenien  de portar a tots els llocs

EL FOC



LA LLANÇA

La llança era només un pal de fusta 

amb una punta afilada de fa 400.000 

anys .Després va ser millor  una 

pedra lligada a un pal.



La Làmpada



EL MOLI

El molí per triturar i obtenir farina és un 

dels invents més antics de la humanitat .Els 

primers molins eren moguts pel braç de 

l’home o per la tracció animal més 

endavant. Gràcies al procediment d’unir un 

pesat pal a la gran roda de pedra, la podia 

fer girar.  



Els habitants de la prehistòria

feien pintures rupestres en les

parets de les coves mostrant

les caceres d’animals i les eines

que feien servir per caçar en

les parets de les coves . Les

eines que feien servir eren al

pinzell vegetal, una eina per

esmicolar minerals i mans.



La prehistòria 



• Són construccions caracteritzades per l’ús 

d’enormes pedres escassament –desbastades. Els 

elements constructius no es col·locaven formant 

filades, com a les construccions ciclòpies sinó que 

s’utilitzaven grans blocs allargats que es disposaven 

en posició vertical. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3_cicl%C3%B2pia


•

• En la història de l’art rupestre, s’anomena “art 

prehistòric”, tot l’art produït en la prehistòria, 

abans dels primers textos escrits. Pintures a les 

coves. Els habitants de la prehistòria feien 

pintures rupestres en les parets de les coves 

mostrant les caceres d’animals i les eines que feien 

sevir per caçar en les parets de les coves.



• EINES I PINTURES

• Les eines que feien servir eren el pinzell vegetal 

“fet de fulles”, una eina per esmicolar minerals.



Els colors que utilitzaven eren el 

vermell ,el negre i l’ocre.
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El treball de les dones a la 
prehistòria

Armes i eines
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Paleolític:

• Les dones recol•lectaven el menjar igual que 
el homes, encenien el foc per cuinar.



Neolític:

• Les dones no nomes s’ocupaven dels nens, 
també s’ocupaven de la caça menys, a la pesca 
o a cultivar el camp.



Edat dels metalls:

• Les dones cosien les robes del poble i feien 
teles, cuinaven el menjar.



LES PRIMERES ARMES

• Les primeres armes es van fer amb pedres, 
una pedra amb l’altre.

• Les armes com ara: les llances, la destral i 
altres armes, en  aquella època eren molt 
importants .

• Estaven fetes de fusta, pedra, ossos dels 
animals.

• Les armes servien per caçar i tallar coses.



NEOLÍTIC

• Fabricaven: Arcs, llances, ganivets, punxes, 
puntes de les fletxes...  Estaven fetes de pedra, 
d’ós, cordes i de fusta. Les fabricaven picant 
una contra l’altre fins que tenien la  forma que 
volien. Les utilitzaven per caçar animals, 
peixos... i per defensar-se.
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