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SOLUCIONS A LES ACTIVITATS D’AUTOAVALUACIÓ DE LA PREHISTÒRIA 

 

A veure com hauràs contestat les activitats d’autoavaluació enviades dijous 

passat... 

Aquestes són les respostes correctes: 

 

1. Inici: aparició dels primers éssers humans. 

Final: descobriment de l’escriptura.     2 punts 

 

2. La prehistòria es divideix en tres etapes: 

 El Paleolític. 

 El Neolític i 

 L’Edat dels Metalls    3 punts 

 

3. Que anaven canviant de lloc per trobar menjar, Quan se’ls acabava la caça, la 

pesca o la recol·lecció de fruits marxaven cap un altre lloc.  2 punts 

 

4. S'alimentaven de la caça, la pesca i la recol·lecció de fruits (depredadors). 

          2 punts  

5. Feien les seves eines de pedra, fusta, os i banya.   2 punts 

6. Els homes del neolític eren sedentaris perquè ja eren agricultors i 

ramaders (productors). Van descobrir el cicle del creixement de les plantes i 

van començar a domesticar animals salvatges.    2 punts 

7. Les cabanes eren 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.    2 punts 

8. Van començar a utilitzar estris per l'agricultura com l'aixada, la falç o el molí. 

          3 punts 
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9. Van començar a utilitzar: el coure, el bronze (coure i estany) i el ferro. 

          3 punts 

10.  Els monuments segons l’ordre de les fotografies són: menhir, dolmen i 

cromlec.         3 punts  

11. L'arqueologia és la ciència encarregada d'extreure, classificar i estudiar les 

restes materials del passat.      2 punts 

12. Les pintures rupestres són les primeres pintures que van fer els homes 

primitius a les parets de les coves i balmes.    2 punts 

13.  Abric Romaní - Capellades. 

La Draga - Banyoles       2 punts 

 

14. Seguint l’ordre dels dibuixos aquestes són les respostes correctes: 

1ª página: evolució humana - un instrument de pedra tallada - un recipient de 

cerámica - un poblat - l’agricultura - la ramaderia.   6 punts 

2ª página: la caça – una pintura rupestre – un fòssil humà – teixir – un 

recipient de cerámica.       5 punts 

 

NOMBRE TOTAL DE PUNTS 41 QUANTS PUNTS HE FET? NOTA 

   

41- 10  36- 8,78  31-7,56  26-6,34 21-5,12 

40-9,75 35-8,53  30-7,31  25-6,09 20-4,87 

39-9,51 34-8,29  29-7,07  24-5,85 19-4,63 

38-9,26 33-8,04  28-6,82  23-5,6  18-4,39 

37-9,02 32-7,8   27-6,58  22-5,36 17-4,14 


