
T9-La història

HISTÒRIA→Estudi del passat
→Esdeveniments puntuals→ Grans moments que han marcat un canvi o un succés important.
→Pot ser →Personal→ tot allò que succeeix al llarg de la vida d’una persona.

→Col·lectiva de la humanitat→ Parlem de milions d’anys comptats per períodes de temps llargs
→Compte dels anys →segle → 1segle=100 anys

→S’expressen en números romans → De l’a1 al 100→segle I
→ Del 101 al 200→segle II, etc

→Abans de l’any 1, any del naixement de Crist, es posa aC=abans de Crist
→L’any anterior a 1 és l’any 1 aC i fins al 100aC és el segle I aC
→Del 101aC al 200 aC és el segle II aC, etc.

→Mil·lenni→ 1 mil·lenni= 100 anys = 10 segles
→Fonts → Tot allò que ens aporta informació del passat

→Tipus →Orals→ Es transmeten de viva veu→cançons, llegendes, experiències de persones, ...
→Documentals→Documents escrits→diaris, cartes, llibres, etc

→Audiovisuals→pel·lícules, vídeos, etc.
→Documents gràfics→Fotografies, mapes, dibuixos, etc.

→Patrimonials→Elements materials (edificis, mobles, quadres, eines, etc) que aporten 
informació de com vivien o treballaven.

→Edats històriques →PREHISTÒRIA→ Fa 2,5 milions d’anys→ aparició dels primers humans
→Fins el 3000aC→Invenció de l’escriptura.
→Esdeveniment → Descobriment de l’agricultura i la  ramaderia.

→EDAT ANTIGA→Fins el s.V aC
→Esdeveniments→Caiguda de l’Imperi romà a Occident

→Invenció de l’escriptura
→Desenvolupament de grans civilitzacions 

(Egipte, Grècia, Roma, etc)
→EDAT MITJANA →Fins el s. XV → Descobriment d’Amèrica

→Esdeveniments → Invenció de la impremta
→El feudalisme→sistema social d’Europa

→Els senyors feudals són els 
propietaris de terres i els 
camperols treballen per a ells.

→EDAT MODERNA →Fins s. XVIII→ Inici de la Revolució Francesa
→Esdeveniments →Es creen grans imperis europeus

→Governen monarquies absolutes
→EDAT CONTEMPORÀNIA→Fins l’actualitat

→Esdeveniments →Revolució Industrial→s’inventa la 
màquina de vapor

→Capitalisme→Sistema social.
→Disciplines o especialitats →Per a poder estudiar la història

→ARQUEOLÒGIA →Estudia les restes materials: ossos, estris, edificis, etc
→Jaciment arqueològic→Lloc on hi ha restes.
→Excavacions→Treure capes de terra amb cura per 

observar i agafar les restes que es 
troben per investigar-les i analitzar-les.

→PALEONTOLOGIA →Estudia i intenta desxifrar formes d’escriptura.
→NUMISMÀTICA→Estudia les monedes.

MUSEUS→Custodien béns del patrimoni cultural i estan a disposició de la ciutadania i els investigadors.
BIBLIOTEQUES →POPULARS→a l’abast de tothom

→ESPECIALITZADES→ On acudeixen especialistes.
ARXIUS→Conserven documents de diversos tipus: publicacions, fotografies, etc.
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http://www.youtube.com/watch?v=L0PRenMeb5k

