
       

COM VIVIEN ELS NOSTRES AVANTPASSATS? 

 

 

 

 

 

Sabeu on vivien els nostres avantpassats? Què menjaven? Com s’ho feien per caçar? I per fer 

foc? I...sabeu si dibuixaven? Amb què? Si veniu al MAC entendreu com vivien els nostres 

avantpassats i podreu viure la prehistòria! 

Veniu a fruir d’un viatge que permetrà als alumnes observar, reflexionar i conèixer la 

prehistòria, construint el coneixement a partir de diferents troballes arqueològiques i 

experimentar l’encesa de foc i la pintura prehistòrica. 

Aquesta activitat és una combinació de visita i taller que ens permetrà respondre a aquestes 

preguntes. Una manera didàctica, divertida i participativa d’introduir-los en la comprensió del 

passat, reforçant la idea de la importància i necessitat de conservar el nostre patrimoni. 

 

Que volem?  

Apropar a l’alumnat al coneixement dels primers avantpassats a partir de les restes 

arqueològiques. Que vagin construint aquest coneixement a partir de les seves reflexions i de 

la pràctica, amb l’ajuda i les aportacions del grup; desenvolupant la capacitat imaginativa i 

artística. Que aprenguin a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de 

coneixement. La idea és apropar-nos i viure la Prehistòria, empatitzant amb els nostres 

avantpassats. 

 

Per què?  

� Identificar especificitats dels éssers humans 

� Reflexionar i comparar les formes de vida prehistòriques comparades amb les actuals. 

� Valorar com l’home s’adapta al medi amb les innovacions tècniques 

� Utilitzar les reproduccions i recreacions arqueològiques com a font de coneixement. 

VISITA I TALLER SOBRE LA PREHISTÒRIA 

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA 

1:30H DURADA 

AVIS: Ens podem tacar! 



       

Que ens cal saber per poder fer l’activitat?  

� Saber que és un mico 

� Conèixer les formes de vida actuals i el vocabulari associat 

 

Què aprendrem?  

� Treballarem la idea de “passat” i de “prehistòria” 

� Observarem les diferències entre l’home i els primats 

� Identificarem les formes de vida prehistòriques a partir de la comparació amb les 

actuals. 

� Analitzarem algunes de les innovacions que van permetre a l’home adaptar-se al medi. 

� Observarem i provarem les maneres d’aconseguir fer foc 

� Aprendrem com i què dibuixaven a la prehistòria 

 

Com ho farem?  

La visita per les sales del museu, acompanyats d’un carretó prehistòric amb rèpliques 

d’algunes de les peces, ens permetrà anar descobrint, amb l’ajut dels alumnes, les diferents 

formes de vida de la prehistòria, on vivien, què menjaven, quines eines empraven, com les 

feien.... , alhora que veiem les peces autèntiques. 

Ara que ja tenim una idea general sobre la prehistòria, passarem a l’experimentació! Com 

aconseguien fer foc? Després d’una breu reflexió, voleu provar-ho? 

El diorama de la cova d’Altamira que hem vist abans a l’exposició ens servirà com a referent 

per a què cada alumne faci la seva pròpia pintura rupestre al taller on, a banda, ens 

endinsarem en la tècnica pictòrica de la prehistòria, els pigments i els aglutinants. 

 

No ens oblidem de l’avaluació, un cop acabem hem de saber.... 

� Diferenciar-nos dels micos 

� Reconèixer les formes de vida quotidiana a la prehistòria 

� Conèixer algunes de les eines que empraven i com ho feien 

� Responsabilitat i respecte vers els companys, l’educador i el material emprat en el 

desenvolupament de l’activitat. 


