
 

  

 

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. 

• Motivar a l’anàlisi de tota la informació que es va recollint durant l’estada. 

• Fomentar l’esperit crític de l’alumne mitjançant el contrast d’informacions i 

opinions diverses. 

• 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. 

 

 1r dia 2n dia 3r dia 

Matí 
Introducció a l’estada  

Evolució biològica 

Estudi del bosc 

Plantes medicinals 

La Gimcana del Nòmada 

o Fem d’arqueòlegs 

 Dinar Dinar Dinar 

Tarda 

 

Evolució cultural: 

Pintures rupestres i 

construcció de cabanes 

 

Evolució tecnològica: 

Treballem el fang i la pedra 
Tornada a l’institut 

 Sopar Sopar  

Nit Jocs de nit A la recerca del bruixot  
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METODOLOGIA 

• Observació directa del patrimoni. 

• Seguiment de les explicacions del monitor/a i dels tallers. 

• Realització del dossier didàctic (opcional) 

• Arribar a conclusions i idees pròpies a través de les preguntes proposades pel 

monitor/a. 
 

CONTINGUTS 

Introducció a l’estada 

Presentació de l’estada, avaluació inicial i introducció de conceptes bàsics. 

 

Evolució biològica 
Parlarem dels canvis que ha patit el nostre cos des de 

l’Australopithecus fins a l’Homo sapiens i dels quatre passos bàsics 

de l’evolució: terrestralitat, bipedisme, encefalització i civilització. 

Tot això acompanyat amb imatges de suport. 

 
Evolució cultural 
Reflexionarem sobre la creació de cultura. Parlarem sobre el símbol com a unitat 

mínima de comunicació i de la civilització com a resultat d’aquesta evolució. 

 

Pintures rupestres 

Estudiarem el caràcter simbòlic i la funció d’aquestes 

pintures. Imatges mostres on podrem reconèixer-ne els 

caràcters comuns i diferenciats. per després pintar 

diferents murals per grups o peces individuals amb 

pigments elaborats per nosaltres. 

 

Construcció de cabanes 

Explicarem el pas del nomadisme al sedentarisme i reflexionarem 

sobre els avantatges de cada mode de vida. Parlarem de com 

solien ser els seus poblats, segons les condicions geogràfiques, 

tot exemplificant amb algunes imatges. Finalment construirem un 

aixopluc amb branques i altres elements de bosc, com terra, 

pedres i fulles. 

 

 

Estudi del bosc 
Farem una passejada pels voltants de la casa de colònies 

tot coneixent l’ecosistema del bosc del Berguedà i 

descobrint les tipicitats de la seva fauna i flora. 
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Plantes medicinals 
Descobrirem els principis de la medicina natural i aprendrem a 

distingir les plantes i els recursos que ens ofereix el nostre entorn 

natural com havien fet les societats prehistòriques. 

 
 

Evolució tecnològica 
Parlarem de l’home com un animal que transforma la natura en el seu benefici. A través 

de la mostra de la tècnica de l’arquet per a fer foc, ens conscienciarem de les dificultats 

que s’han presentat al llarg d’aquesta evolució, debatrem sobre la importància d’alguns 

invents i descobriments i reflexionarem sobre el moment tecnològic actual.  

 
Treballem el fang 

Per a treballar diferents elements amb les mans, com feien els 

nostres avantpassats, aprendrem a elaborar un recipient de fang 

mitjançant la tècnica del xurro, el qual podrem decorar després 

amb motius geomètrics. 

 
Treballem la pedra 

Després de veure l’evolució de les talles de pedres, des dels còdols 

fins als microlits, fabricarem una eina per nosaltres picant un 

còdol, lligant-lo a una fusta i aplicant-li cera fosa. 

 
A la recerca del bruixot 
Joc de pistes 

 

Gimcana del nòmada 

A través de diverses proves (agilitat, punteria o coneixements biològics) aprendrem 

quines habilitats es requerien a la vida del caçador – recol·lector nòmada. 

 

 

Fem d’arqueòlegs  
Haurem de treballar com els arqueòlegs. Tindrem un espai per 

excavar, però abans haurem de delimitar-lo amb fils per concretar on 

trobem les peces enterrades, haurem de netejar i classificar allò 

descobert.  
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TREBALL DE SÍNTESI 

 

L’estudi de la Prehistòria és una matèria que s’adapta a les necessitats del Treball de 

Síntesi donat el seu caire multidisciplinar, que es nodreix sobretot de les àrees 

curriculars de Ciències Socials i Naturals, així com d’Educació Visual i Plàstica i 

Tecnologia. 
L’elaboració d’un dossier pedagògic completarà l’estada amb activitats de l’Àrea de 
Matemàtiques i de l’Àrea de Llengües, que seran directament relacionades amb les 

activitats realitzades. 

A més a més, l’estada està pensada des d‘un rerefons humanístic que donarà peu a 

reflexions pròpies de l’Àrea d’Educació per a la Ciutadania. 
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