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5 Ciències socials 4t

Fitxa 
1Data:

Nom i llinatges:

1   Completa el següent text amb les següents paraules.

escriptura – prehistòria – Paleolític – milions – humans – metalls

La  és el període de la humanitat que comença amb els primers  

éssers , fa uns dos  d’anys, i acaba quan  

els nostres avantpassats varen començar a utilitzar la/l’  , fa uns 

5 000 anys. Es divideix en tres grans etapes:  Neolític i edat 

dels  .

2   Observa aquestes fotografies i escriu si són fonts escrites o no escrites.

 

3    Converteix-te en un artista del Paleolític i dibuixa 
un bisó. Escriu alguna diferència entre les pintures 
rupestres de la cornisa cantàbrica de les pintures 
de la zona valenciana.

4  Subratlla l’error en els següents casos.

a) Prehistòria, edat antiga, edat mitjana, edat moderna, edat actual. 

b) Vivien en cabanyes, eren nòmades, caçaven, varen descobrir el foc i la ramaderia. 

c) Varen descobrir l’agricultura, pintaven principalment a l’aire lliure i eren nòmades.

d) L’edat dels metalls es divideix en edat de coure, de plata, de bronze i de ferro.

A B C
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5    Relaciona correctament.

  a) Cultura de Los Millares • •  1. Edat de bronze

  b) Cultura talaiòtica • •  2. Edat de ferro

  c) Dolmen • •  3. Edat de coure

6   Observa la imatge, explica què és, com es construïen i quin significat 
tenien.

7   Assenyala si aquests assentaments prehistòrics són del Paleolític, del 
Neolític o de l’edat dels metalls.

 

8  Situa cada homínid on correspongui. 

Neandertal – Homo sapiens – Australopitec 

Homo ergaster – Homo antecessor 

4 – 2,5 milions d’anys
1,9 –  1,2 milions 

d’anys
250 000 –  

30 000 anys
1,2 – 800 000 anys

200 000 – 
actualitat

a) b) c) d) e)

A B C


