
 

PREHISTÒRIA 

 

l’Edat de Pedra. El Paleolític 

 

La prehistòria es pot dividir en dues fases: 

  1.L’edat de pedra 

  2.L’edat dels metalls 

 

1- LA PEDRA 

 S’inicia ara fa uns tres milions d’anys 

fins que l’home va començar a 

treballar el metall fa uns 5.000 anys 

 

1.1. Paleolític 

 Paleolític: del grec  παλαιός ,paleos= 

antic i  λίθος, lithos=pedra “antiga 

edat de pedra” 

 El paleolític paleolític és el primer 

període de la prehistòria, que 

comença amb l'aparició de l'ésser humà. 

 Les primeres societats prehistòriques eren depredadores, és a dir, vivien de la caça, 

la pesca i la recol·lecció 

de fruits. 

 Eren nòmades i vivien en 

coves i cabanes senzilles 

 Aprengueren a dominar i 

a fer foc, fet que els va 

permetre escalfar-se, 

il·luminar les coves, 

espantar els animals i 

coure els aliments 

RECORDA! 

1.L’edat de pedra  

 1.1. Paleolític 

 1.2. Mesolític 

 1.3. Neolític 

2.L’edat dels metalls 

 2.1. Coure 

 2.2. Bronze 

 2.3. Ferro 

 



 Se servien d’instruments elaborats 

de pedra tallada, d’ós, de fusta, de 

banya... que es van anar 

perfeccionant amb el temps. 

 S’organitzaven en clans, petits 

grups familiars. La vida per a ells 

era molt curta.  

 Distingim: 

 Paleolític inferior: 3.000.000 a 120.000 anys  Època de 

l’Australopothecus, l’Homo Habilis, l’Homo Ergaster, l’Homo Erectus, 

Antecessor i Heildelbergensis. Ús del foc. 

  Període cultural: Olduvaià i Abbevil·lià  

 Paleolític Mitjà: fins  40.000 i 33.000 anys aC. Existència de l’Homo 

Neanderthalensis. Inici del llenguatge i les creences religioses.  

 Període cultural: Musterià  i Aurinyacià. 

 Paleolític Superior: fins a 10.000 anys. Apareix l’Homo Sapiens 

Sapiens. S’inicia l’art rupestre.  

 Períodes culturals: Aurinyacià, Gravetià, Solutrià, 

Magdalenià. 

 Dins de la cultura solutriana (20.000 aC), i vivint el final de la glaciació Würm, 

apareixen les estatuetes anomenades venus prehistòriques. 

 Pots  entrar a:  http://www.tv3.cat/videos/3621090/Espai-Terra---12072011  (7’30’’) 

 Per saber-ne més:  http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/etiqueta/paleolitic/ 

 

 

 

 

 

QUÈ HAS APRÈS  
1. Elements que diferencien les tres etapes del Paleolític. 
 
2. Pintures rupestres del Paleolític Superior a Europa.  
 
3.Esbrina el context religiós i les principals diferències entre les pintures del paleolític 
superior i les del mesolític. 
 

Manel Correa i Masip 

Barcelona, Catalunya 

http://www.tv3.cat/videos/3621090/Espai-Terra---12072011
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/etiqueta/paleolitic/

