
SETMANA DE L’1 AL 5 DE JUNY 

   Tema 5     LA PREHISTÒRIA 

L’EDAT  DELS  METALLS 
 

 

Mira i escolta atentament el següent vídeo amb el qual repassarem 

conceptes de la Prehistòria i més concretament sobre l’Edat dels Metalls:  

https://www.youtube.com/watch?v=UE2y4DFuCK8 

 

- A l’última etapa de la Prehistòria, els nostres avantpassats van aprendre a treballar 
els metalls (la metal·lúgia). 

El primer metall que van emprar va ser el coure i, després, el bronze, que és una 
mescla de coure i estany. Més endavant van emprar el ferro, un metall molt resistent 
i dur que abunda en la natura. 

Els primers metl·lúrgics van aprendre a fondre els metalls i a donar-los forma amb el 
motlle de pedra. 

 



- Vivien en poblats murallats i situats a zones elevades per protegir-ser més 
fàcilment. Els habitatges tenien murs d’atavons o pedra, que estaven coberts amb 
sostres de branques i palla. 
 
- Practicaven l’agricultura (cereals i llegums) i la ramaderia (cabres, ovelles i porcs). 
 
- Eren grans artesans. Elaboraven cerámica, teixien la llana i fabricaven objectes i 
armes de bronze i ferro. 
 
- Van desenvolupar el comerç i van millorar els sistemas de transport amb la invenció 
de la roda del carro i de la vela per navegar. 
 
- S’organitzaven en clans o tribus i estaven governats per un rei o cabdill. 

 

ACTIVITATS 

1) Observa el poblat i explica quines activitats realitzen i quins materials utilitzaven. 

2) On vivien els homes i les dones? Per què posaven muralles als seus poblats? 

3) Com s’organitzaven? 

 

MONUMENTS  MEGALÍTICS 
Durant el Neolític i l’Edat dels Metalls van aparèixer les construccions megalítiques. 
Les construccions megalítiques són obres prehistòriques fetes amb pedres grans. 
Es pensa que eren llocs per a fer rituals i de vegades tombes col·lectives.  



N’hi havia diferents tipus: 

- Menhir: enormes pedres  
clavades en el sòl.  
(De segur que aquest et resulta  
familiar per alguns còmics molt coneguts!!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITAT 

4) Dibuixa i escriu el nom dels quatre tipus de construccions megalítiques. 
 

PASSATEMPS PREHISTÒRIC !!  
 http://goo.gl/BBi5gJ 


