
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM i COGNOMS DE L’ARQUEÒLEG/-A: 

 

NOM DEL CLAN: 

 

ASSIGNATURA: 

 

DATA DE LLIURAMENT: 
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Saps quin era l'ofici de l'Indiana Jons? Saps què és un arqueòleg? 

Els arqueòlegs i les arqueòlogues estudien les ruïnes, les restes i els monuments dels 

pobles molt antics. En arqueologia, es fan excavacions i es troben ossos i ruïnes de ca-

ses. 

Vols obtenir el carnet d'arqueòleg o arqueòloga? 

Haureu d'esbrinar com vivien els primers humans que van poblar la terra. Treballareu en 

grups de quatre o cinc persones, us especialitzareu en un tema i fareu la investigació cor-

responent. 
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TASQUES 

Hola nois i noies, sóc l’arqueòleg INDIANA JONES. 

Us guiaré en la feina que heu de fer per aconseguir el carnet. 

Si esteu llegint aquesta pàgina, ja us podeu considerar viatgers del 

temps!!! A partir d’ara, per completar la vostra fase de prova de viatgers 

en el temps, haureu de complir la següent tasca: investigar el tema que 

us ha tocat de la Prehistòria: Paleolític, Neolític, Edat dels Metalls i Hominització. 

Confio que vosaltres fareu un treball excel·lent en les vostres investigacions i així poder 

aconseguir el carnet d’arqueòlegs/-gues oficial.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caldrà que feu les següents feines: 

1. Reunió de l'equip per constituir-se en clan i viatjar al passat. Posar-vos 
un nom. 

2. Recollir informació i imatges segons el tema. 

3. Reunir-vos amb els companys/es del clan per posar dades en comú. 

4. Elaborar per clans un esquema de la investigació realitzada. 

5. Creació d’un mural. 

6. Exposició de la vostra “troballa” als altres clans de la tribu de 4rt. 

7. Valorar la vostra tasca, la dels companys del clan i la resta de la tribu. 

8. Fer-vos el carnet d'arqueòleg/-a si heu aconseguit assolir amb èxit la 
feina.  
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ÍNDEX DE TREBALL 

Independentment de l’època que hagueu triat, tots heu de buscar informació i imatges de 

tots aquests apartats: 

 Vestimenta i transport. 

 Habitatges i organització social. 

 Alimentació i treballs. 

 Art (costums i creences). 

 Els que treballen l’hominització, hauran de buscar informació i imatges relacionades 

amb el procés. 
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TEMPORALITZACIÓ 

1a SESSIÓ: DIMARTS 26 DE FEBRER DE 2013 

 Portar informació sobre el vostre tema, llegir-la amb els companys/es del clan 

i seleccionar (subratllar) la informació que creieu important. 

 Fer la fitxa de suport. 

 Recollir en un full totes les paraules que aneu descobrint. 

 Recollir totes les imatges que trobeu per al mural-expositiu final. 

2a SESSIÓ: DIJOUS 28 DE FEBRER DE 2013 

 Acabar la fitxa de suport. 

 Preparar el mural. 

3a SESSIÓ: DIMARTS 5 DE MARÇ DE 2013 

 Acabar mural i preparar exposició. 

4a SESSIÓ: DIJOUS 7 DE MARÇ DE 2013 

 EXPOSICIÓ ORAL (tots els membres del clan ha de participar). 

o Durada de 5 a 10 minuts per grup. 

o Podeu utilitzar tots aquells materials, imatges, objectes... que cregueu ne-

cessària. 

o Avaluar-vos, el vostre clan i a la resta de la tribu. 
 

 Recollir apunts. 

5a SESSIÓ: DIMARTS 12 DE MARÇ DE 2013 

 EXPOSICIÓ ORAL (tots els membres del clan ha de participar). 

 Recollir apunts. 

La tasca que us hem encomanat no és tan senzilla com sembla. És per aquesta raó 

que us donarem un cop de mà en forma de recursos virtuals (webs on podeu con-

sultar i buscar informació) i en paper. 
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FITXES DE SUPORT: EL PALEOLÍTIC 

VESTIMENTA I TRANSPORTS 

Milers de botigues de roba per anar a qualsevol moda, transports per arribar a qualsevol 

punt del planeta... Avui gaudim d’uns grans privilegis gràcies a la descoberta de fa mili-

ons d’anys dels nostres avantpassats en aquests àmbits. 

Com anaven vestits al paleolític? Quin material utilitzaven? Com feien la roba? Què in-

ventaren? 

Com es traslladaven d’un lloc a un altre? Què inventaren? 

ALIMENTACIÓ I TREBALLS 

Avui en dia tot el que necessitem ho trobem a les grans superfícies comercials. Fins els 

aliments de qualsevol racó del món. La gent que va viure al paleolític segur que no ho 

tenia tan fàcil. La gent que va viure al paleolític segur que no vivia ni treballava com ara. 

Quin eren els grans oficis al paleolític? Què feien? De què s’alimentaven? Quins in-

vents/idees es relacionen amb la cerc i producció dels aliments? 

HABITATGES I ORGANITZACIÓ SOCIAL 

Avui en dia vivim en cases i/o pisos, els treballs són molt variats i hi ha multitud d’oficis.  

On vivien i com s’organitzaven al paleolític per a trobar aliments i fer les tasques?  

EINES I INVENTS 

Avui en dia fàcilment podem trobar multitud d’estris, eines i aparells, fins i tot màquines, 

que ens solucionen la vida. Tot i els avenços científics i tecnològics encara no tenim res-

postes per a tot. Segur que els primers homes encara menys. 

Quines eines van construir al paleolític? Quin material utilitzaven? Quines van ser les 

seves grans “descobertes/invents”? 

ART (COSTUMS I CREENCES) 

Pintures, retoladors, tisores, milers de papers diferents, fang... Avui disposem d’una mul-

titud de materials i recursos per fer-nos grans artistes. Però la gent que va viure al paleo-

lític segur que no ho tenia tan fàcil.  

Quines van ser les seves descobertes artístiques al paleolític? Amb quin material ho fe-

ien? Com les feien? Per què van aparèixer, què volien transmetre? Quines creences te-

nien? 

 

 



Escola Pompeu Fabra - Cicle Mitjà - 4t - Medi - La prehistòria - Treball en grup 6 

FITXES DE SUPORT: EL PALEOLÍTIC 

VESTIMENTA I TRANSPORTS 

 

ALIMENTACIÓ I TREBALLS 

 

HABITATGES I ORGANITZACIÓ SOCIAL 

  

EINES I INVENTS 

 

ART (COSTUMS I CREENCES) 
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FITXES DE SUPORT: EL NEOLÍTIC 

VESTIMENTA I TRANSPORTS 

Milers de botigues de roba per anar a qualsevol moda, transports per arribar a qualsevol 

punt del planeta... Avui gaudim d’uns grans privilegis gràcies a la descoberta de fa mili-

ons d’anys dels nostres avantpassats en aquests àmbits. 

Com anaven vestits al neolític? Quin material utilitzaven? Com feien la roba? Què inven-

taren? 

Com es traslladaven d’un lloc a un altre? Què inventaren? 

ALIMENTACIÓ I TREBALLS 

Avui en dia tot el que necessitem ho trobem a les grans superfícies comercials. Fins els 

aliments de qualsevol racó del món. La gent que va viure al neolític segur que no ho te-

nia tan fàcil. La gent que va viure al neolític segur que no vivia ni treballava com ara. 

Quin eren els grans oficis al neolític? Què feien? De què s’alimentaven? Quins in-

vents/idees es relacionen amb la cerc i producció dels aliments? 

HABITATGES I ORGANITZACIÓ SOCIAL 

Avui en dia vivim en cases i/o pisos, els treballs són molt variats i hi ha multitud d’oficis.  

On vivien i com s’organitzaven al neolític per a trobar aliments i fer les tasques?  

EINES I INVENTS 

Avui en dia fàcilment podem trobar multitud d’estris, eines i aparells, fins i tot màquines, 

que ens solucionen la vida. Tot i els avenços científics i tecnològics encara no tenim res-

postes per a tot. Segur que els primers homes encara menys. 

Quines eines van construir al neolític? Quin material utilitzaven? Quines van ser les se-

ves grans “descobertes/invents”? 

ART (COSTUMS I CREENCES) 

Pintures, retoladors, tisores, milers de papers diferents, fang... Avui disposem d’una mul-

titud de materials i recursos per fer-nos grans artistes. Però la gent que va viure al neolí-

tic segur que no ho tenia tan fàcil.  

Quines van ser les seves descobertes artístiques al neolític? Amb quin material ho fe-

ien? Com les feien? Per què van aparèixer, què volien transmetre? Quines creences te-

nien? 
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FITXES DE SUPORT: EL NEOLÍTIC 

VESTIMENTA I TRANSPORTS 

 

ALIMENTACIÓ I TREBALLS 

 

HABITATGES I ORGANITZACIÓ SOCIAL 

  

EINES I INVENTS 

 

ART (COSTUMS I CREENCES) 
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FITXES DE SUPORT: L’EDAT DELS METALLS 

VESTIMENTA I TRANSPORTS 

Milers de botigues de roba per anar a qualsevol moda, transports per arribar a qualsevol 

punt del planeta... Avui gaudim d’uns grans privilegis gràcies a la descoberta de fa mili-

ons d’anys dels nostres avantpassats en aquests àmbits. 

Com anaven vestits a l’edat dels metalls? Quin material utilitzaven? Com feien la roba? 

Què inventaren? 

Com es traslladaven d’un lloc a un altre? Què inventaren? 

ALIMENTACIÓ I TREBALLS 

Avui en dia tot el que necessitem ho trobem a les grans superfícies comercials. Fins els 

aliments de qualsevol racó del món. La gent que va viure a l’edat dels metalls segur que 

no ho tenia tan fàcil. La gent que va viure a l’edat dels metalls segur que no vivia ni tre-

ballava com ara. 

Quin eren els grans oficis a l’edat dels metalls? Què feien? De què s’alimentaven? Quins 

invents/idees es relacionen amb la cerc i producció dels aliments? 

HABITATGES I ORGANITZACIÓ SOCIAL 

Avui en dia vivim en cases i/o pisos, els treballs són molt variats i hi ha multitud d’oficis.  

On vivien i com s’organitzaven a l’edat dels metalls per a trobar aliments i fer les tas-

ques?  

EINES I INVENTS 

Avui en dia fàcilment podem trobar multitud d’estris, eines i aparells, fins i tot màquines, 

que ens solucionen la vida. Tot i els avenços científics i tecnològics encara no tenim res-

postes per a tot. Segur que els primers homes encara menys. 

Quines eines van construir a l’edat dels metalls? Quin material utilitzaven? Quines van 

ser les seves grans “descobertes/invents”? 

ART (COSTUMS I CREENCES) 

Pintures, retoladors, tisores, milers de papers diferents, fang... Avui disposem d’una mul-

titud de materials i recursos per fer-nos grans artistes. Però la gent que va viure a l’edat 

dels metalls segur que no ho tenia tan fàcil.  

Quines van ser les seves descobertes artístiques a l’edat dels metalls? Amb quin materi-

al ho feien? Com les feien? Per què van aparèixer, què volien transmetre? Quines cre-

ences tenien? 
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FITXES DE SUPORT: L’EDAT DELS METALLS 

VESTIMENTA I TRANSPORTS 

 

ALIMENTACIÓ I TREBALLS 

 

HABITATGES I ORGANITZACIÓ SOCIAL 

  

EINES I INVENTS 

 

ART (COSTUMS I CREENCES) 
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FITXES DE SUPORT: L’HOMINITZACIÓ 

L’AUSTRALOPITEC 

 

L’HOMO HABILIS 

 

L’HOMO ERECTUS 

  

L’HOMO DE NEANDERTHAL 

 

L’HOMO SAPIENS SAPIENS 
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EXPOSICIÓ ORAL: COM HO EXPOSAREM? 

 

 

ORDRE QUI? QUÈ EXPOSARÉ? COM HO EXPOSARÉ? 

1r    

2n    

3r    

4rt    

 

TENIU 5-10 MINUTS PER EXPOSAR. 
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AVALUEM: VALORACIÓ DEL TREBALL REALITZAT 

 Utilitza els següents ítems per valorar la teva feina, la tasca del teu grup i de la resta 

de grups: MB = molt bé    FB= força bé    B= bé    Reg.= regular    FL=fluixet  

 

VALORACIÓ DE LA MEVA FEINA: 

 

He portat informació o material?  

He treballat en equip?  

He ajudat a elaborar el mural?  

He exposat bé el tema?  

 

 

VALORACIÓ DEL MEU GRUP: 

 

Tasques realitzades Valoració Motiu 

Bona recerca, recull i classificació de la informació   

Creació de la fitxa de suport i del mural   

Exposició oral i fitxes-material   

 

 

VALORACIÓ DE LA RESTA DE GRUPS: 

 

 GRUP 

TASCA FETA           

EXPOSICIÓ ORAL           

MURAL I MATERIAL           

 

 

 


