Pots llegir aquest text que parla de la Prehistòria i de les seves etapes.

LA PREHISTÒRIA
La prehistòria és el primer període de la història de la Humanitat. Es va
iniciar fa uns 2,5 milions d'anys amb l'aparició dels primers éssers humans, i
va acabar fa més de 5000 anys, amb el descobriment de l'escriptura. Es
divideix en tres períodes:


El Paleolític, l'època dels caçadors. És l'etapa més llarga de la
prehistòria.




El Neolític, l'etapa dels agricultors.
L'Edat dels Metalls, l'etapa dels metal·lúrgics.

Viure en un campament paleolític:
Els paleolítics vivien en grups reduïts d'homes i dones de la següent
manera:
S'alimentaven de la caça, la pesca i la recol·lecció (depredadors).
Eren nòmades. Vivien en coves, abrics rocosos o balmes, i també en petites
cabanes desmuntables.
Van descobrir el foc.
Feien pintures i gravats a las parets de les coves (art rupestre).
Feien instruments de pedra, fusta, os i banya.
Feien vestits amb les pells dels animals que cosien amb fil i agulles d'os.

Viure en un poblat neolític:
Els neolítics eren agricultors i ramaders (productors). Van descobrir el
cicle del creixement de les plantes i van començar a domesticar animals
salvatges.
Cultivaven cereals i llegums.
Van domesticar el gos, la cabra, l'ovella, el bou, el cavall i el porc.
Eren sedentaris i vivien en poblats fixes de cabanes construïdes
de tova que és una peça per a la construcció feta amb una massa de fang
(argila i sorra) barrejada de vegades amb palla, modelada en forma de maó i
assecada al sol. Aquests poblats estaven situats en llocs plans, fèrtils i a
prop dels rius.
Van començar a utilitzar estris nous relacionats amb l'agricultura com
l'aixada, la falç o el molí.
Fabricaven objectes de ceràmica per emmagatzemar i coure els aliments.
Amb la invenció del fus van començar a elaborar teixits.



A Catalunya s'han trobat moltes restes d'aquesta època, destaquen Bòbila
Madurell a Sant Quirze del Vallès o La Draga a Banyoles.

Com es vivia a l’Edat dels Metalls?
Van començar a utilitzar els metalls: coure, bronze (coure i estany) i ferro.
Van aparèixer els primers artesans especialitzats.
Es va desenvolupar el comerç i van descobrir la roda.
Els poblats eren grans i emmurallats. Les cases eren grans, amb més
d'una estança.
Van començar a substituir les eines de pedra per estris de metall i en van
aparèixer de nous.


A finals del Neolític i a inicis de l'Edat dels Metalls es van
construir megàlits (menhirs, dòlmens i cromlecs), construccions fetes amb
grans pedres que servien per marcar el territori, com a tombes o com a llocs
ritual.

CROMLEC: és un monument megalític, format per pedres o menhirs clavats en
el sòl i que adopten una forma circular o el·líptica, voltant un terreny. Hi ha
presència de cromlecs a la Gran Bretanya, la Bretanya, el Llenguadoc,
la Península Ibèrica, Dinamarca i Suècia.
Es van construir durant el neolític, entre 3500 i 2000 a. C. aproximadament.
Segons els experts, possiblement eren santuaris. També es diu que tenien una
funció astrològica per indicar les estacions. Un dels més populars i més
coneguts és el cromlec de Stonehenge, a Anglaterra.

Aprenent d'historiador@ Què és l'arqueologia?


L'arqueologia és la ciència encarregada d'extreure, classificar i estudiar les
restes materials del passat.



Un jaciment arqueològic és un lloc on s'han trobat acumulades moltes
restes materials del passat.



Dos dels jaciments prehistòrics més importants de Catalunya són l'abric
Romaní de Capellades i La Draga de Banyoles.



Les pintures rupestres més antigues, de fa uns 40000 anys, representen
sobretot animals pintats amb una tècnica naturalista.
Fa uns 10000 anys es van començar a representar escenes de caceres o de
balls rituals utilitzant una tècnica esquemàtica.
A Catalunya la majoria de pintures rupestres són fetes amb tècnica
esquemàtica. Destaquen les de l'abric d'Ulldecona (Montsià) i les del Cogul
(Garrigues).



Durant la prehistòria també es van realitzar gravats i escultures d'animals o
figuretes femenines a les parets de les roques o en trossos de pedra o d'os.

 Per saber més de la Prehistòria.

https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc
https://www.youtube.com/watch?v=3-Aqmb_uIAg
https://www.youtube.com/watch?v=sO9eP0vmmyk

 Ara que ja has llegit el text i has vist el vídeos, podries fer un resum de
cada etapa de la Prehistòria? Si vols també pots fer algun dibuixos.

