
 

 

LA PREHISTÒRIA 
Els Oms 

 

OBJECTIUS DE L’ESTADA: 

Objectius generals: 

• Participar en els tallers i activitats proposades, treballant valors com la 
solidaritat i la convivència amb els companys i companyes. 

• Adquirir noves habilitats i destreses que promoguin el desenvolupament integral 
dels nens i nenes. 

• Aprendre diversos conceptes i valors emprant el joc com a eina metodològica. 

• Potenciar el desenvolupament de la imaginació i la creativitat. 

• Aprendre a conviure i a respectar les normes establertes per part de la casa de 
colònies, els monitors i els tècnics de les activitats. 

 

Objectius específics: 

• Repassar la cronologia històrica de Catalunya en situar la Prehistòria en el 
temps i conèixer el perquè de la seva denominació   

• Comprendre la Prehistòria com un llarguíssim període evolutiu de milions 
d’anys i comparar-lo al ràpid desenvolupament de la civilització actual.  

• Conèixer l’evolució biològica, tecnològica i cultural dels homínids. 

• Reconèixer i distingir els elements del paleolític dels del neolític.  

• Potenciar el treball manual per a comprendre les dificultats tècniques dels 
materials i aprendre a ser minuciosos i polits 

• Comparar la manera senzilla de viure dels nostres avantpassats amb la nostra 
societat de consum, buscant la reflexió sobre la sostenibilitat i l’aprofitament 
equilibrat dels recursos naturals. 
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CONTINGUTS 

 
Introducció i jocs prehistòrics 
Presentació de l’estada, introducció de conceptes bàsics i jocs al voltant de la casa de 
colònies per: 
- conèixer el grup d’alumnes i facilitar la relació amb tots els monitors. 
- desenvolupar habilitats físiques així com actitudinals vers els companys. 
- conèixer les característiques bàsiques de la Prehistòria. 
- motivar els alumnes per participar de totes les activitats que es duran a  
  terme. 
- conèixer i habituar-nos als espais de la casa de colònies. 
 

Pintures rupestres 
Què són les pintures rupestres? Són els dibuixos que 
pintaven els prehistòrics sobre les parets de pedra i que 
avui en dia, milers d’anys després, resisteixen el pas del 
temps. Per què pintaven les seves coves? I com ho 
feien? D’on treien els colors? Us mostrarem imatges de 
les pintures i us ensenyarem a fer els vostres pigments 
per a que podeu fer un mural per a la classe o pintar-vos 
una pedra màgica per a casa. 

 

Construcció de cabanes 
Sabeu com eren les cases dels prehistòrics? Vivien a les coves? Es feien 
cabanes? Us explicarem com va canviar la seva vivenda amb el pas 
del anys, com vivien quan eren nòmades i es canviaven de lloc 
constantment, i com van aprendre a fer-se un poblat estable, 
sedentari. Després ens enfrontarem amb les dificultats que ells 
van patir tot provant de fer-nos un aixopluc amb branques i 
altres elements de bosc, com terra, pedres i fulles. 
 

Jocs de nit 
Els prehistòrics estaven tan acostumats a la foscor que no els calien ni lots per veure-
hi... Us convidem a venir amb nosaltres a participar en els jocs més divertits enmig de la 
negra nit! És clar que podeu venir acompanyats de la vostra llanterna preferida. 
 

Excursió a la natura  

El coneixement del bosc i els seus recursos era bàsic per 
als prehistòrics, que recol·lectaven els seus fruits, arrels i 
fongs i a més hi trobaven les plantes per a fer-se les 
seves medicines. Farem una passejada pels voltants de la 
casa de colònies tot descobrint l’ecosistema del bosc del 
Berguedà i coneixent els aliments i remeis naturals que 
en podem extreure. 
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Vida quotidiana 
Si penseu que a l’Edat de Pedra no existien les màquines, ni el plàstic, ni la forquilla i el 
ganivet... segur que se us acudeixen un munt de preguntes... Com s’ho feien per cuinar? 
I per vestir-se? Quins materials utilitzaven? Us proposem experimentar amb les vostres 
pròpies mans algunes de les tècniques que empraven els prehistòrics a la seva vida 
quotidiana... 
        
 
Treballem el fang  
Aprendrem a elaborar un recipient de fang mitjançant la tècnica 
del xurro, el qual podrem decorar després amb motius geomètrics. 

 
 
Treballem la pedra 
Fabricarem una eina per nosaltres picant un còdol, lligant-lo a una 
fusta i aplicant-li cera fosa. Després us ensenyarem algunes 
imatges de les eines que van feien els prehistòrics... Ja veureu com 
n’eren, d’hàbils! 
 

 
A la recerca del bruixot 
A la nit, que és moment de màgia, és quan podem trobar-nos amb el bruixot per a que, 

si som mereixedors, ens recordi el que la nostra espècie ha oblidat.  

 
Gimcana del nòmada 
Un bon caçador ha de tenir diverses habilitats: a més a més de 
tenir punteria, ha de ser àgil i observador, conèixer bé els animals 
que poden convertir-se en el seu aliment. També ha de saber 
camuflar-se per a no ser descobert, però també vigilar la seva 
pròpia pell, amenaçada per les serps, els llops i el temible dents 
de sabre. Us convidem a participar de les diverses proves d’una 
gimcana que us ajudarà a convertir-vos en uns magnífics caçadors 
prehistòrics.  
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