
LA PREHISTÒRIA



PERÍODES DE LA PREHISTÒRIA

● PALEOLÍTIC
● NEOLÍTIC
● EDAT DELS METALLS



EL PALEOLÍTIC
El paleolític començà amb l’aparició de l’ésser humà, fa més de dos milions 
d’anys, i acabà 10.000 anys abans de Crist, amb la descoberta de la ramaderia i 
l’agricultura.

En el PALEOLÍTIC, els éssers humans eren 
nòmades, es dedicaven a la caça i a la pesca i 
vivien en coves.



CARACTERÍSTIQUES DEL PALEOLÍTIC
Durant aquest període, els éssers humans:

● Eren nòmades, anaven d’un lloc a un altre cercant menjar. Es dedicaven a la 
caça, a la pesca i a recollir fruits silvestres.

● Vivien en grups reduïts i habitaven en coves o en cabanes senzilles, fetes 
amb branques i pells d’animals.

● Sabien fer foc, fabricaven eines amb pedres, ossos i fusta, i es vestien amb 
pells d’animals.

● Realitzaven pintures i gravats a les parets de les coves i tallaven estàtues 
petites, bastons, ornaments, etc.







LA VIDA EN EL PALEOLÍTIC
https://youtu.be/HGoK_cWIMH4

https://youtu.be/HGoK_cWIMH4


EL NEOLÍTIC
El neolític s’inicià 10.000 anys a.C. amb la descoberta de la ramaderia i 
l’agricultura, i va concloure 3.000 anys a.C. amb la invenció de l’escriptura.

En el neolític, els éssers humans eren sedentaris; 
es dedicaven a l’agricultura i a la ramaderia.



CARACTERÍSTIQUES DEL NEOLÍTIC
En aquest període, els éssers humans:

● Eren sedentaris. Gràcies a l’agricultura i a la ramaderia, no havien de 
desplaçar-se a la recerca del menjar.

● Formaren poblats amb molts d’habitants.
● Començaren a fabricar atuells de ceràmica per a guardar-hi els cereals; 

eines noves per als treballs agrícoles, com ara l’arada o la corbella, i 
començaren a elaborar teixits.

● En l’etapa final del neolític, erigiren monuments amb pedres de grans 
dimensions anomenats megàlits.



LA VIDA EN EL NEOLÍTIC
https://youtu.be/LBi2KLq8Fgs

https://youtu.be/LBi2KLq8Fgs


L’EDAT DELS METALLS
● Els éssers humans també aprengueren a treballar els metalls i fabricaren 

objectes de coure i bronze.

https://youtu.be/v6Uz3fq7KK4

https://youtu.be/v6Uz3fq7KK4


FINAL DE LA PREHISTÒRIA
La Prehistòria finalitza amb la invenció de l’escriptura.
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