
LA HISTÒRIA I 
EL SEU ESTUDI



COM S’ESTUDIA LA HISTÒRIA?

La història i les seves fonts

La història és la ciència que estudia els fets ocorreguts en el passat que han de 
ser recordats.

Els historiadors són els que estudien aquests fets a través de les fonts 
històriques.

Una font històrica és tot allò que ofereix informació sobre el passat. Poden ser 
de diferents tipus: orals, escrites, gràfiques o materials.



LES FONTS HISTÒRIQUES
Les fonts històriques poden ser orals, escrites, gràfiques o materials.

● ORALS: relats parlats, llegendes, cançons...
● ESCRITES: llibres, revistes, cartes, inscripcions...
● GRÀFIQUES: pintures, gravats, fotografies...
● MATERIALS: eines, armes, roba...



COM MESURAM LA HISTÒRIA?
Per tal de referir-nos a esdeveniments molt llunyans, empram mesures com, per 
exemple, el segle i el mil.leni.

SEGLE: Un segle és un període de 100 anys.

MIL.LENI: Un mil.leni és un període de 1.000 anys.

Altres mesures més petites:

LUSTRE: cinc anys.

DÈCADA: deu anys.

Els segles es designen amb xifres romanes: I, II, III, IV, etc.



ELS SEGLES AMB NÚMEROS ROMANS
● I: 1 (0-99) XI: 11  (1000-1099)
● II: 2 (100-199) XII: 12 (1100-1199)
● III: 3 (200-299) XIII: 13 (1200-1299)
● IV: 4 (300-399) XIV: 14 (1300-1399)
● V: 5  (400-499) XV: 15 (1400-1499)
● VI: 6 (500-599) XVI: 16 (1500-1599)
● VII: 7 (600-699) XVII: 17 (1600-1699)
● VIII: 8 (700-799) XVIII: 18 (1700-1799)
● IX: 9 (800-899) XIX: 19 (1800-1899)
● X: 10 (900-999) XX: 20 (1900-1999)

● XXI: 21 (2000-2099)



EL NOSTRE CALENDARI
El nostre calendari parteix del naixement de Crist, a l’any zero (0).

Les dates anteriors al seu naixement s’indiquen amb les lletres a.C.

Les posteriors, amb les lletres d.C., però aquesta última indicació no és 
obligatòria.



LES EDATS DE LA HISTÒRIA
A fi de facilitar l’estudi de la història, el temps s’organitza en períodes diferents 
anomenats edats, que estan separats per un fet històric important.

Les edats de la història són:

● PREHISTÒRIA
● EDAT ANTIGA
● EDAT MITJANA
● EDAT MODERNA
● EDAT CONTEMPORÀNIA



LA PREHISTÒRIA
S’inicià amb l’aparició dels éssers humans sobre la Terra, fa uns dos milions 
d’anys.

Durà fins a l’aparició de l’escriptura, fa uns 5.000 anys

Es divideix en dos períodes: 

● PALEOLÍTIC
● NEOLÍTIC
● EDAT DELS METALLS



EDAT ANTIGA
S’estén des de la invenció de l’escriptura fins a la caiguda de l’imperi romà, 
l’any 476 dC.



EDAT MITJANA
Abasta des de la caiguda de l’imperi romà l’any 476 fins al descobriment 
d’Amèrica l’any 1492.



EDAT MODERNA
S’inicià el 1.492 amb el descobriment d’Amèrica i acabà el 1.789, quan es 
produí la Revolució Francesa.



EDAT CONTEMPORÀNIA
Començà el 1789, amb la Revolució francesa, i continua en l’actualitat.



LÍNIA DEL TEMPS DE LES EDATS DE LA HISTÒRIA
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