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INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA 

 
1. Què és la història? 

 

 

 
2. La prehistòria va... 

 

 
L’edat antiga va... 

 

 
L’edat mitjana va... 

 

 
L’edat moderna va... 

 

 
L’edat contemporània va... 

 

 
3. Omple els espais buits: 

 

 El Paleolític o pedra _______________ va des de fa _______________ fins 

_______________ aC. 

Els homes del Paleolític vivien _______________ .  

Els homes eren _______________ i les dones, _______________ . 

Les eines eren de _______________ amb una punta de _______________ . 

Més endavant van inventar _______________ . Eren _______________ , això 

vol dir que ______________________________________________________ . 

Van descobrir _______________ . 

 El Neolític o pedra _______________ va des de l’any _______________ fins 

_________________ . 

Els humans van construir _______________ i es van tornar sedentaris. 

Practicaven l’___________________ i la ____________________ , encara que 

continuaven __________________ i ______________________ . 

El primers conreus van ser _______________ i _______________ . 
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4. S’anomena Edat dels Metalls perquè... 
a. van descobrir el carbó.  
b. van descobrir el coure i el bronze.  
c. van descobrir el coure, el bronze i el ferro. 

 
5. El bronze és... 

a. una barreja de metalls. 
b. una barreja d’ossos i ferro. 
c. una barreja de coure i estany. 

 

L’EVOLUCIÓ DEL TRANSPORT 
 
1. Les vies romanes estaven... 

a. asfaltades. 
b. empedrades. 
c. pintades. 

 
2. Les galeres es movien... 

a. per la força del vent. 
b. per la força dels animals. 
c. per la força dels remers. 

 
3. Les quadrigues eren... 

a. carros tirats per cavalls.  
b. carros tirats per bous.  
c. carros tirats per asos. 

 
4. Els homes rics, en l’edat antiga, els transportaven en... 

a. lleny.  
b. lliteres.  
c. tren. 

 
5. A l’edat mitjana, els camins eren... 

a. empedrats.  
b. de terra.  
c. pintats. 

 
6. Els mitjans de transport a l’edat mitjana eren... 

a. mules i carros tirats per cavalls.  
b. quadrigues.  
c. carruatges. 

 
7. Les galeres, les naus i les tarides eren... 

a. vaixells amb timó.  
b. velers de rems.  
c. vaixells de vapor. 
 

8. Els pelegrins eren... 
a. comerciants de fires. 
b. jueus mercaders. 
c. persones que anaven a peu als llocs de peregrinatge. 
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L’EVOLUCIÓ DEL TRANSPORT 

 
9. A l’edat moderna, per millorar la navegació, van posar als vaixells... 

a. timó, brúixola i astrolabi. 
b. timó, carbó i llenya. 
c. brúixola, bergantí i galió. 

 
10. Cristòfor Colom va... 

a. donar la primera volta al món. 
b. descobrir Amèrica l’any 1492. 
c. pintar la Mona Lisa. 

 
11. Fernando de Magallanes va... 

a. donar la primera volta al món. 
b. descobrir Amèrica l’any 1492. 
c. pintar la Mona Lisa. 

 
12. El gran descobriment de l’edat contemporània va ser... 

a. les sèquies i les sínies. 
b. la brúixola. 
c. la màquina de vapor. 

 
13. Els primers vaixells de vapor eren... 

a. de fusta i navegaven pels rius. 
b. de ferro i navegaven pels rius. 
c. de fusta i navegaven pels oceans. 

 
L’EVOLUCIÓ DEL VESTIT 

 
1. En l’edat antiga, els rics es vestien amb... 

a. túnica, toga i mantell. 
b. túnica, estola i mantell. 
c. estola, palla i mantell. 

 
2. Les túniques de les dones eren ________ llargues _______ la dels ________ . 
 
3. A l’edat antiga, de calçat, portaven... 

a. botes. 
b. sandàlies lligades. 
c. sabates de taló. 

 

4. Els pobres portaven una espècie de _____________ lligada amb 

__________________________________________ . 

 

5. A l’edat mitjana, les túniques dels rics eren de _________ i de ________ . Els 

cavallers portaven __________________ per lluitar. 
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6. Els pelegrins portaven ______________________________________________ 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ . 

 

7. Els jueus portaven ______________________ per diferenciar-los. 
 

8. A l’edat mitjana, el cultiu de _________ , _________ i _____________ es va 

aprofitar per  fer ______________________ . 

 

9. A l’edat moderna, era moda portar ______________________ els homes, i 

_____________________ les dones. 

 

10. Al segle XVIII, els homes comencen a utilitzar els _______________________ 

i les dones, ____________________ . 

 

11. Al segle XIX, els homes portaven ______________ , ______________ , 

______________ i ______________ . 

 

12. A l’edat contemporània, les dones portaven _____________________ , 

______________ i ______________ llargues i estretes. 

 

13. Els __________ portaven pantalons i __________ camises de lli ___________ 

o de ___________ i gorra. 

 
L’EVOLUCIÓ DEL MENJAR 

  
1. Explica com menjaven i què menjaven els rics a l’edat antiga. 
 

 

 

 

2. Els àrabs van desenvolupar l’_______________________________ i van 

construir ______________ i ______________. 

 

3. A l’edat mitjana, l’alimentació del rics era ___________________ , menjaven 

______________________ , _____________________ i ________________ . 

 

4. Els monjos menjaven en el ________________ , menjaven ________________ 

__________________________ i bevien _______________________________. 

 

5. D’Amèrica van portar ______________ , ________________ , _____________, 

______________________ i _______________ . 
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L’EVOLUCIÓ DEL MENJAR 

 

6. A l’edat contemporània van aparèixer ____________________ on els 

_______________ venien els seus productes. 

 
7. Explica què és la beneficència: 
 

 

 
L’EVOLUCIÓ DE L’HABITATGE 

 
1. Els domus eren: 
 

 

 
2. Les vil·les eren: 
 

 

 

 

3. Les ciutats, a l’edat antiga, formaven una __________________________ i els 

carrers una ___________________ . 

 

4. A l’edat mitjana, la __________ s’organitzava a l’_____________ dels 

_____________ i dels _______________. 

Els ___________________________ vivien en castells. 

Les torres de guaita es construïen en _______________________ per 

_________________ . 

Als monestirs vivien ___________ i s’encarregaven de ___________________ 

________________________________ . 
 
5. A l’edat moderna creixen... 

a. els pobles. 
b. les ciutats. 
c. els castells. 

 
6. Els artesans s’agrupen per... 

a. barris i gremis. 
b. gremis. 
c. palaus. 
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L’EVOLUCIÓ DE L’HABITATGE 
 
7. Els reis vivien en... 

a. castells al camp. 
b. palaus a la muntanya. 
c. palaus envoltats de jardins. 

 
8. A l’edat contemporània, les ciutats creixen perquè ______________________ 

_______________________________________________________________ . 
 

Les fàbriques s’instal·len ______________________________ . Al seu voltant 

es formen ____________________________ formades per ________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


