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Annex 1 

Llistat de Museus que treballen la Prehistòria al territori català  

COSMO CAIXA BARCELONA (2015) [Pàgina web en línia] 

<http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/cosmocaixa

barcelona_es.html >[Dia 27 d’abril de 2015] 

 

MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA (2015) [Pàgina web en línia] 

<http://www.mac.cat/ >[Dia 27 d’abril de 2015] 

 

MUSEU DE L’ARXIU DE SENTMENAT (2014). [Pàgina web en línia] 

<http://www.museuarxiusentmenat.cat/index.php/que-fem/exposicions/82-el-

dolmen-de-sentmenat-exposicio-sant-menna-11-> [27 d’abril de 2015] 

 

MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA (2015)  [Pàgina web en línia] 

<http://www.es.mhcat.cat/ > [Dia 27 d’abril de 2015] 

 

MUSEU D’HISTÒRIA DE SABADELL (2015) [Pàgina web en línia]  

<http://museus.sabadell.cat/ >  [Dia 27 d’abril de 2015] 

 

MUSEU DEL MAMUT (2015) [Pàgina web en línia]  

<http://www.museomamut.com/es/contacts > [Dia 27 d’abril de 2015] 

 

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE BANYOLES (2015) [Pàgina web en línia]   

<http://www.museusdebanyoles.cat/arqueologic/PatrimoniHist%C3%B3ric/Drag

a/tabid/310/Default.aspx > [Dia 10 De maig de 2015] 

 

 

 

 

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/cosmocaixabarcelona_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/cosmocaixabarcelona_es.html
http://www.mac.cat/
http://www.museuarxiusentmenat.cat/index.php/que-fem/exposicions/82-el-dolmen-de-sentmenat-exposicio-sant-menna-11-
http://www.museuarxiusentmenat.cat/index.php/que-fem/exposicions/82-el-dolmen-de-sentmenat-exposicio-sant-menna-11-
http://www.es.mhcat.cat/
http://museus.sabadell.cat/
http://www.museomamut.com/es/contacts
http://www.museusdebanyoles.cat/arqueologic/PatrimoniHist%C3%B3ric/Draga/tabid/310/Default.aspx
http://www.museusdebanyoles.cat/arqueologic/PatrimoniHist%C3%B3ric/Draga/tabid/310/Default.aspx
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Annex 2 

Llistat de Camps d’Aprenentatge del territori català 

CAMP D’APRENENTATGE DE BARCELONA. (2015).  [Pàgina web en línia]   

<http://blocs.xtec.cat/cdabarcelona/> [Dia 26 d’abril de 2015] 

CAMP D’APRENENTATGE DE LA NOGUERA (2015).  [Pàgina web en línia]    

<http://www.xtec.cat/cda-noguera/> [Dia 26 d’abril de 2015] 

CAMP D’APRENENTATGE PAU CASALS- EL VENDRELL.  (2015).  [Pàgina 

web en línia] <http://www.cdapaucasals.com/> [Dia 26 d’abril de 2015] 

CAMP D’APRENENTATGE VALLS D’ÀNEU.   (2015).  [Pàgina web en línia]    

<http://blocs.xtec.cat/cdavallsdaneu/> [Dia 26 d’abril de 2015] 

CAMP D’APRENENTATGE DE L’ALT BERGUEDÀ. (2015).  [Pàgina web en 

línia] <http://blocs.xtec.cat/cdaaltbergueda/> [Dia 26 d’abril de 2015] 

CAMP D’APRENENTATGE GRANJA - ESCOLA DE JUNEDA.  (2015).  

[Pàgina web en línia] <http://www.xtec.cat/cda-juneda/> [Dia 26 d’abril de 2015] 

CAMP D’APRENENTATGE D’EMPÚRIES (2015).  [Pàgina web en línia] 

<http://blocs.xtec.cat/cdaempuries/> [Dia 26 d’abril de 2015] 

CAMP D’APRENENTATGE MONESTIRS DEL CISTER.  (2015).  [Pàgina web 

en línia] <http://cdamonestirs.cat/> [Dia 26 d’abril de 2015] 

CAMP D’APRENENTATGE ESCOLA DE NATURA DE VALL DE BOÍ.  (2015).  

[Pàgina web en línia] <http://www.xtec.cat/cda-valldeboi/> [Dia 27 d’abril de 

2015] 

CAMP D’APRENENTATGE DEL BAGES (2015).  [Pàgina web en línia] 

<http://blocs.xtec.cat/cdabages/> [Dia 27 d’abril de 2015] 

CAMP D’APRENENTATGE DE CAN SANTOI.  (2015).  [Pàgina web en línia] 

<http://blocs.xtec.cat/cdacansantoi/> [Dia 27 d’abril de 2015] 

http://blocs.xtec.cat/cdabarcelona/
http://www.xtec.cat/cda-noguera/
http://www.cdapaucasals.com/
http://blocs.xtec.cat/cdavallsdaneu/
http://blocs.xtec.cat/cdaaltbergueda/
http://www.xtec.cat/cda-juneda/
http://blocs.xtec.cat/cdaempuries/
http://cdamonestirs.cat/
http://www.xtec.cat/cda-valldeboi/
http://blocs.xtec.cat/cdabages/
http://blocs.xtec.cat/cdacansantoi/
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CAMP D’APRENENTATGE DE LA GARROTXA.  (2015).  [Pàgina web en línia] 

<http://blocs.xtec.cat/cdagarrotxa/> [Dia 27 d’abril de 2015] 

CAMP D’APRENENTATGE DEL RIPOLLÈS.  (2015).  [Pàgina web en línia] 

<http://blocs.xtec.cat/cdaripolles/> [Dia 27 d’abril de 2015] 

CAMP D’APRENENTATGE DEL DELTA DE L’EBRE.  (2015).  [Pàgina web en 

línia] <http://www.xtec.cat/cda-delta/> [Dia 27 d’abril de 2015] 

CAMP D’APRENENTATGE CIUTAT DE TARRAGONA.  (2015).  [Pàgina web 

en línia] <http://www.xtec.cat/cda-tarragona/> [Dia 27 d’abril de 2015] 

ENTORN D’APRENENTATGE SEBES I MEANDRE DE FIX.  (2015).  [Pàgina 

web en línia] <http://www.xtec.cat/eda-flix/> [Dia 27 d’abril de 2015] 

ENTORN D’APRENENTATGE DE L’OBSERVATORI DE PUJALT.  (2015).  

[Pàgina web en línia] <http://observatoridepujalt.cat/cat/Que-oferim/Escoles-

Entorn-d-aprenentatge-de-Pujalt> [Dia 30 d’abril de 2015] 

ENTORN D’APRENENTATGE DE TREMP.  (2015).  [Pàgina web en línia] 

<https://sites.google.com/a/xtec.cat/edatremp/> [Dia 30 d’abril de 2015] 

ENTORN D’APRENENTATGE DE TUIXENT. (2015).  [Pàgina web en línia]  

<http://www.entornaprenentatge-tuixent.com/> [Dia 30 d’abril de 2015] 

 

 

  

http://blocs.xtec.cat/cdagarrotxa/
http://blocs.xtec.cat/cdaripolles/
http://www.xtec.cat/cda-delta/
http://www.xtec.cat/cda-tarragona/
http://www.xtec.cat/eda-flix/
http://observatoridepujalt.cat/cat/Que-oferim/Escoles-Entorn-d-aprenentatge-de-Pujalt
http://observatoridepujalt.cat/cat/Que-oferim/Escoles-Entorn-d-aprenentatge-de-Pujalt
https://sites.google.com/a/xtec.cat/edatremp/
http://www.entornaprenentatge-tuixent.com/
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Annex 3 

Llistat d’empreses educatives que treballen la Prehistòria 

XTEC. (2015) Serveis educatius. (2015) [Pàgina web en línia] 

<http://www.xtec.cat/web/serveis/serveis/cda>  [Dia 27 d’abril de 2015] 

 

ARQUEOLÍTIC. Estudi i difusió de patrimoni. (2015) [Pàgina web en línia] 

< http://www.arqueolitic.com/ > [Dia 10 maig de 2015] 

 

CASA DE COLONIES, “Els Refugis”. (2015) [Pàgina web en línia] < 

http://www.elsrefugis.com/ > [Dia 4 de maig de 2015] 

 

PARC DE LES COVES PREHISTÒRIQUES DE SERINYÀ (2015) [Pàgina web 

en línia] <http://www.plaestany.cat/les-arees/promocio-economica-i-

turisme/parc-de-les-coves-prehistoriques-de-serinya > [Dia 27 d’abril de 2015] 

POBLAT PREHISTÒRIC ULLASTRET (2015) [Pàgina web en línia] < 

http://www.ullastret.cat/coneix/llocs-dinteres/poblat-prehistoric/ > [Dia 27 d’abril 

de 2015] 

ERA. (2015) [Pàgina web en línia] < http://www.eracultura.com/ > [Dia 10 De 

maig de 2015] 

CENTRO DE NATURALEZA. LA JULIANA. (2015) [Pàgina web en línia] < 

http://www.cnlajuliana.org/ > [Dia 10 De maig de 2015] 

PARQUE DE LA PREHISTORIA. Teverga. (2015) [Pàgina web en línia] < 

http://www.parquedelaprehistoria.es/ > [Dia 8 de maig de 2015] 

COSMO CAIXA BARCELONA (2015) [Pàgina web en línia] < 

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/cosmocaixab

arcelona_es.html > [Dia 27 d’abril de 2015] 

COSMO CAIXA GIRONA (2015) [Pàgina web en línia] < 

http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/caixaforum-girona?educativa=true > [Dia 27 

d’abril de 2015] 

http://www.xtec.cat/web/serveis/serveis/cda
http://www.arqueolitic.com/
http://www.elsrefugis.com/
http://www.plaestany.cat/les-arees/promocio-economica-i-turisme/parc-de-les-coves-prehistoriques-de-serinya
http://www.plaestany.cat/les-arees/promocio-economica-i-turisme/parc-de-les-coves-prehistoriques-de-serinya
http://www.ullastret.cat/coneix/llocs-dinteres/poblat-prehistoric/
http://www.eracultura.com/
http://www.cnlajuliana.org/
http://www.parquedelaprehistoria.es/
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/cosmocaixabarcelona_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/cosmocaixabarcelona_es.html
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/caixaforum-girona?educativa=true
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Annex 4 

Article retallades 

Enllaç directe: 

CCOO. Gaceta Sindical (2012) Las politicas de recortes: evaluación de daños. 

[Document en línia] 

<http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub86043_n_19._Las_politicas_de_r

ecortes__evaluacion_y_danos.pdf > [Dia 15 de febrer de 2015] 

 

  

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub86043_n_19._Las_politicas_de_recortes__evaluacion_y_danos.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub86043_n_19._Las_politicas_de_recortes__evaluacion_y_danos.pdf
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Annex 5 

Llistat de Materials 

1) Materials escolars 

 Cartografia. 

 Mapes de la zona de l’escola o espais propers 

 Documentals:  

 Nathional Geographic Channel  

<http://natgeotv.nationalgeographic.es/es> 

 Somos documentales  

< http://www.rtve.es/alacarta/documentales/#historia> 

 Sota Terra < http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sotaterra/> 

 Audiovisuals i informàtics. 

 Llibres de coneixement o de consulta.  

 La història de l’origen de l’home de Christopher Sloan 

 Llibres auxiliars (diccionaris, atles, guies...). 

 Contes i contes desplegables.  

 Em dic...Cromanyó d’Isabel Boj i Javier Andrada 

 Cromanyó d’Stéphanie Ledu 

 La Prehistòria de Pierre Masson 

 Els homes de l’Edat de Pedra de Christa Holtei i Günther Jakobs 

 Crominyona de Michel Gay 

 El llibre boig de la prehistòria de Sara Ball 

 Mitjans de comunicació (diaris, ràdio, revistes...). 

 Retalls de premsa (a poder ser local) 

 Reporter Doc 

 Cavall Fort 

 Conjunts d’instruments materials (brúixola, lupa, termòmetre...) 

http://natgeotv.nationalgeographic.es/es
http://www.rtve.es/alacarta/documentales/#historia
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sotaterra/
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2) Jocs d’animació 

 Dinàmiques de grup. 

 Jocs. 

 Joc de la prehistòria < http://www.edu365.cat/nobadis/jph/f3-casa.htm > 

 El joc de la prehistòria 

<https://sites.google.com/site/elrebostdaula/materies/cienciessocials/lapr

ehistoria> 

 Simulacions. 

 Representacions i escenificacions. 

 

3) Treballs d’observació 

 Excursions. 

 Voltants de l’escola (Consultar a oficina del ciutadà de l’ajuntament 

de cada població) 

 Itineraris. 

  (Consultar a oficina del ciutadà de l’ajuntament de cada població) 

 Visites a Museus o altres espais. 

 Museus d’Història local 

 MHC 

 Camp d’Aprenentatge de la Noguera 

 

4) Materials i recursos complementaris 

 Maletes didàctiques. 

o Capsa amb reconstruccions d'estris de la prehistòria als Centres 

de Recursos Pedagògics com: Badalona i Sant Adrià del Besòs 

 Empreses educatives. 

Arqueolític < http://www.arqueolitic.com/ > 

 Centre de Recursos Pedagògics. 

 Xerrades i conferències 

http://www.edu365.cat/nobadis/jph/f3-casa.htm
https://sites.google.com/site/elrebostdaula/materies/cienciessocials/laprehistoria
https://sites.google.com/site/elrebostdaula/materies/cienciessocials/laprehistoria
http://www.arqueolitic.com/
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Annex 6 

Mostreig del qüestionari docent 

Qüestionari  professorat 

El següent qüestionari forma part del Treball Final de Grau de dues estudiants 

de la Universitat de Vic, en el qual s’analitza els recursos didàctics utilitzats per 

part dels docents a l’hora de treballar la temàtica de la Prehistòria en l’Educació 

Primària. 

Si el participant vol conèixer el resultat de la investigació es pot posar en 

contacte a través del correu: elrebostdelaula@gmail.com 

 

Sexe: Home  Dona Edat:  20-30 30-40 40-60 

Escola:         Cicles que treballes:  

Àrea:   CI:  CM: CS: 

 

1. Durant l’època d’Universitat et van ensenyar a treballar amb materials 

didàctics? 

Si:            No:   

- Algun d’aquests l’has portat a pràctica?    Si:         No:   

- T’ha funcionat?   Si:           No:   

 

2. Posteriorment has realitzat algun curs de formació relacionat amb la 

innovació didàctica?  

Si:           No:   

- Durant quina època?   

1990-1995 1995-2000 2000-2005 

2005-2010 2010-2015  

 

mailto:elrebostdelaula@gmail.com
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3. Has utilitzat alguns dels següents materials per treballar el tema de la 

Prehistòria? En quins cursos els has fet servir? 

 

  1r 2n 3r 4t 5è 6é 

   Llibres de text       

   Contes        

   Jocs i jocs digitals        

   Contes de coneixement       

   Maletes        

   Representacions       

   Sortides educatives        

    Centre de Recursos 

pedagògics 

  Altres: 

      

       

 

4. Coneixes alguns serveis educatius que treballin la Prehistòria?   

 

Si:                No: 

 

- Quins?  

 

5. Teniu contacte amb algun Camp d’Aprenentatge?    

 

Si:                No:   
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- Quins? 

6. Teniu contacte amb algun Centre de Recursos Pedagògics?    

Si:                No:   

 

- Quins? 

 

7. En quina proporció visiteu museus per treballar aquesta temàtica?  

Cap               1               2               2-4 

8. Relacioneu el tema de la Prehistòria amb altres matèries?  

 

Si:               No:   

Amb quines? 

Català  

Castellà  

Anglès  

Naturals  

Educació Física  

Educació Plàstica  

Informàtica  

 

Moltes gràcies per la vostra atenció.  

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres ho podeu fer a través del 

correu electrònic: elrebostdelaula@gmail.com  
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Mostreig del qüestionari de l’alumnat 

Qüestionari alumnat 

Amb aquest qüestionari serveix per conèixer els gustos i preferències de 

l’alumnat a l’hora de treballar el tema de la Prehistòria  a classe. 

El qüestionari és anònim i no has d’escriure el teu nom. 

Estic en el curs:.................................................................. 

Escola:................................................................................. 

Sóc:     Nen                          Nena 

1. Has treballat la Prehistòria?     Si                   No 

2. Si has treballat la prehistòria en algun moment, marca amb una creu 

amb què ho has après: 

Llibre de text 

Contes 

Les Maletes (Recreacions) 

Representacions teatrals 

Jocs i jocs d’ordinador 

Visites a Museus 

Sortides 

Altres: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................... 

3. Indica com has ensenyat el que has après de la Prehistòria: 

 Treball escrit 

 Exposició 

 Examen 

 Mural 
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 Maqueta 

 Altres:.........................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..........  

4. Marca amb una creu com veus la Prehistòria: 

Divertida   Interessant  Avorrida  Difícil 

Per què? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................................................................................... 

5. Com t’agradaria aprendre-la? Amb: 

Llibre de text 

Contes 

Les Maletes (Recreacions) 

Representacions teatrals 

Jocs i jocs d’ordinador 

Visites a Museus 

Sortides 

Altres: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 

Moltes gràcies per la vostra atenció.  
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Annex 7 

Taules de dades i resultats 

Docent 

 Durant l'època d'Universitat et van 

ensenyar a treballar amb materials 

didàctics? 

SI 10  

NO 4 

No sap- No contesta 0 

 

 Algun d'aquests l'has portat a 

pràctica? 

SI 10  

NO 2 

No sap- No contesta 2 

 

 T'ha funcionat? 

SI 10  

NO 0 

No sap- No contesta 4 

 

 Posteriorment has realitzat algun curs de 

formació relacionat amb la innovació didàctica?  

SI 12 
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NO 2 

No sap- No contesta 0 

 

 Durant quina època? 

1990-1995 1 

1995-2000 2 

2000-2005 4 

2005-2010 5 

2010-2015 7 

No sap- No contesta 1 

 

 Coneixes alguns serveis educatius 

que treballin la Prehistòria?   

SI 8  

NO 5 

No sap- No contesta 1 

 

 Teniu contacte amb 

algun Camp 

d’Aprenentatge? 

SI 4  

NO 10 

No sap-No contesta  
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 Teniu contacte amb algun Centre de 

Recursos Pedagògics? 

SI 12  

NO 1 

No sap-No contesta 1 
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Altres 

1r 
1 1 0 1   1  1 

2n 1 2 2 1 1  2  1 

3r 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

4t 1 2 2 2   2   

5è 1 1 1 2   2   

6è 4 1 1 1  1 3  1 



[18] 
 

 En quina proporció visiteu museus 

per treballar aquesta temàtica?  

Cap 3 

1 4 

2 4 

2 ó 4 2 

No sap- No contesta 1 

 

 Amb quines? 

Català 11 

Castellà 3 

Anglés 1 

Educació Física 1 

Educació Plàstica 11 

Informàtica 8 

 

 

Relacioneu el tema de la 

Prehistòria amb altres 

matèries? 

SI 10 

NO 1 

No sap-No contesta 3 
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No sap-No contesta 2 

Naturals 1 

 

Quins recursos o eines coneixen  

a. Serveis educatius que treballen la Prehistòria 

Quins? 

Museu d’Història de Sabadell 

Museu d’Història de Catalunya 

Diputació Girona 

Consell comarcal 

Casa Colònies 

Girona 

 

b. Camps d’aprenentatge 

Quins? 

Moià 

Montseny 

Sant Llorenç de Montgai 

 

 

 

c. Centre de Recursos pedagògics 
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Quins? 

CRP de Sabadell 

Barcelona 

Sabadell 

Vallès Occidental 

CRP Gironès 

Girona 
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Alumnat 

 Com veuen la 

prehistòria?  

Interessant 199 

Divertida 78 

Avorrida 10 

Difícil 33 

Altres 41 

 

 Com els agradaria 

aprendre-la? 

Llibre de text 48 

Contes 64 

Les Maletes (Recreacions) 96 

Representacions Teatrals 140 

Jocs i Jocs d'ordinador 168 

Visites a Museus 182 

Sortides 145 

Altres 26 

No sap- No contesta 27 
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 Com l'han treballat? 

Llibre de text 64 

Contes 45 

Les Maletes 12 

Representacions 

teatrals 

8 

Jocs i jocs 

d'ordinador 

79 

Visites als museus 160 

Sortides 94 

Altres 126 

 

 Com han ensenyat el que 

han après? 

Treball escrit 104 

Exposició 82 

Examen 51 

Mural 107 

Maqueta  17 

Altres 40 
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Respostes dels infants sobre com veuen la prehistòria1 

Perquè t'explica tot el que fan els prehistòrics i el que passava quan encara 

nosaltres no estàvem 

Perquè són coses que no sabies que havien passat i m'ha agradat saber-ho. 

Perquè t'explica com els teus avantpassats anaven evolucionant i això m'agrada 

Perquè és història sobre els prehistòrics i aprens moltes coses noves 

Perquè es com van viure els avantpassats  

Perquè mai he vist com vivien en aquella època 

Perquè hi han coses que nosaltres no fem servir, com que pasturen les ovelles, 

que li fan les coses que s'han de fer a les ovelles. 

Perquè pots saber el que va passar abans i és interessant saber que feien abans 

i que nosaltres ara no ho fem 

Perquè és interessant saber el que hi havia abans quan no hi havia res quasi. 

Perquè és una cosa que parla dels antics i és molt interessant saber com feien 

les coses 

Perquè s'ensenyen coses que feien els humans fa molt molt temps 

Perquè t'explica coses molt diferents de la vida 

Perquè a la prehistòria es van inventar moltes coses molt interessants 

Perquè en el museu t'ensenyen fotos de coses que no sabíem, com vivien abans 

i com agafaven el menjar i com es protegien 

Perquè pots aprendre coses que ara ja no es fan i descobriments que van fer els 

prehistòrics 

Perquè tenien que sobreviure 

                                                           
1
 Totes les respostes han mantingut l’ortografia dels infants enquestats 
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Perquè mai hi havia cole i perquè per caçar no feien servir màquines com per 

treure la llet a les vaques 

Perquè la gent treballava molt i havia de ser valenta i no havia de tenir por de 

gaires coses perquè havien de caçar per alimentar-se i fer coses molt difícils 

Perquè és el passat 

Perquè t'explica el que feien abans de que evolucionessin els humans 

Perquè van aprendre moltes coses i nosaltres les estem aprofitant les coses que 

van aprendre. 

Perquè saps coses de fa molts anys i veus coses de com és ara i com abans i 

veus com ha canviat tot des de la prehistòria fins ara, perquè abans no hi havia 

electricitat. 

Perquè ara tot és molt modern i ara pesquem amb canyes i de tot i abans 

pescaven a saco 

Perquè fan servir coses que nosaltres no fem servir i és més divertit fer el que 

fan ells perquè no fan servir tantes coses de tecnologia 

perquè jo quan ho vaig estudiar ho trobava interessant  

Perquè són coses que van passar fa molts anys i és interessant saber les 

diferències de la vida d'abans amb la d'ara 

Aprens moltes coses els essers vius queb i vivien, i els descobriments 

importants. 

Interessant perquè és com vivien les persones abans. 

perquè fa milions d'anys de la prehistòria i cal saber què va passar llavors i amb 

els nostres avantpassats 

perquè són moltes coses que van passar en el passat i per això es important 

perquè es una vida molt rara  
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Perquè els prehistòrics havien de sobreviure de maneres interessants 

perquè m'agrada saber el que érem fa milions d'anys 

Perquè és una època on es caça manualment, amb eines que tu fabriques. El 

menja escassejava i la gent moria perquè els hi faltava menjar o els ferien les 

feres. 

 

Perquè que la vida a canviat molt, i quan estudies penses que com pot ser que 

va passar això. 

Perquè són coses que hem d'aprendre 

Perquè són coses sobre els nostres avantpassats i es part de la història. 

Perquè anaven vestits d'unes maneres molt peculiars i diferents, i ho feien tots 

ells. 

Perquè trobo interessant el que podia haver-hi aquí, com era llavors, que feien... 

Perquè aprens moltes coses d'on venim, com es va crear el món... 

Perquè no tenien molts recursos, perquè els "humans"  no tenien ni idea 

Perquè hi havien animals que no coneixem molt bé. 

Perquè trobo interessant que els prehistòrics poguessin caçar jugant-se la vida 

perquè es molt diferent al que fem nosaltres. 

Perquè era perillosa, no tenies la seguretat que tens ara en moltes coses. 

Perquè no se sap gaire i trobo que pot ser interessant saber les coses que 

podien passar. 

Perquè és una cosa molt diferent al temps en que estem ara, perquè abans no hi 

havien polítics ni coses electròniques, sinó que s'ho havien de fer ells tot. 

Perquè abans tenien més problemes per fer qualsevol cosa, que ara la faríem 

més fàcilment. 
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Perquè saps com érem abans. 

Perquè saps com érem abans. 

Perquè coneixes coses diferents d'ara 

Perquè has d'explicar moltes coses difícils 

Perquè sembla guai 

Veus com feien aquelles coses 

Perquè feien foc i caçaven 

Perquè t'expliquen com eren abans 

Perquè ho sembla, mai se sap si no ho has provat. 

Perquè hi ha coses guais. 

Perquè ho és 

Perquè eren coses del passat que nosaltres no sabem 

Perquè és molt de prehistòria i dinosaures i mamuts. 

Són els nostres avantpassats 

és guai i pintes les parets i mates i menges animals 

Perquè fas moltes coses 

Perquè si no feien foc tindrien molt de fred. 

Perquè aprens moltes coses del passat 

Perquè tots eren micos i no parlaven. 

Perquè tenien animals 

Perquè fas coses soles 

Perquè sempre tens que mirar 
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Perquè és antiga 

Perquè tracta dels avantpassats i perquè la meva mare m'ho ha ensenyat 

Perquè em va agradar molt 

Perquè hi han moltes coses dels avantpassats 

Perquè m'agrada molt 

Perquè sabem coses dels nostres avantpassats 

Perquè hi han coses molt xules com pintar les parets 

Perquè hi han avantpassats que caçaven amb la pell dels animals  

Perquè a mi m'agrada que quan pinten a la paret, a mi m'agradaria fer-ho com 

ells també. 

Perquè la prehistòria fa molt temps que va existir i és molt xula i trobes molts 

óssos i coses 

Perquè aprens moltes coses dels mamuts, dels nostres avantpassats 

Perquè són xulos 

Perquè ens explica com van viure els avantpassats. Vam fer un cànon 

Quan comences a estudiar els animals, les coves i les eines són interessants 

Perquè parla d'abans 

Perquè aprens coses de com la gent vivia abans i que no tenien roba. 

Perquè saps els teus avantpassats i es com sabessis la teva vida anterior 

Perquè si 

Perquè aprens moltes coses que es feien abans. 

Perquè hi han senyors que els agrada saber el que va passara abans 

Perquè aprens coses passades 
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Perquè fa molts anys que va passar i que no estàvem nosaltres 

Perquè hi ha coses que no sabíem. 

Perquè no sabia quasi res de la prehistòria i és un tema que interessa molt de 

saber 

Perquè a la prehistòria hi ha coses que hi havia abans i ara ja no. 

perquè aprens molt 

Perquè aprens moltes coses sobre alguna cosa que no sabem 

Perquè és un tema que em costa  i per això la trobo avorrida. 

Perquè hi ha moltes coses ha aprendre i són bastant difícils 

Perquè veus com érem abans i com hem evolucionat 

Perquè veus el que es feia en aquella època ha anat evolucionant molt i ja no es 

fan com abans 

Perquè es pot saber com van nàixer els humans 

M'agrada perquè aprens coses que no sabies de fa temps 

Perquè pots saber què feien abans, quines costums tenien... 

Perquè no hi havien diners ni normes, i podies fer el que volies. Però també 

avorrida perquè passaves fred 

Perquè van anar canviant, vivien en coves i cabanes. 

Perquè et diu coses de la prehistòria que estan de moda però fetes amb 

materials que ara no fem servir. 

Perquè hi havien molts animals que ara no existeixen, i feien servir altres 

tècniques de caçar. 

Perquè feien coses diferents a nosaltres ara. 

Perquè els prehistòrics van existir fa molt temps i m'agrada conèixer el que fan, 
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perquè han canviat molt les coses des de la prehistòria fins aquí. 

Perquè jugaven una mica. 

Perquè aprens coses antigues 

Perquè els hi deu costar molt fer el foc. 

Perquè els arqueòlegs troben coses i pedres de far mil anys i altres materials. 

Perquè no hi havia electricitat, tot es feia a mà 

Perquè no sabia que les nenes feien el menjar i s'estaven hores fent menjar 

Perquè s'havia de treballar amb les mans i això cansa 

Perquè aprens coses que feien els prehistòrics i pots veure com la feien i com 

eren les eines 

Perquè caçaven i vivien en coves i era tot com una aventura 

Perquè tens que caçar i és molt perillos. 

Perquè m'agrada aprendre coses de la prehistòria 

Perquè van ser els primers homes i és important saber què feien, què menjaven, 

què es van inventar. 

Perquè és molt dura, i van inventar moltes coses 

Perquè aprens moltes coses i et diverteixes molt 

Perquè els treballs eren molt durs, i amb el temps hem millorat moltes coses. 

També es morien més joves caçant, passaven fred... 

Perquè aprens molt sobre els que vivien al neolític i al paleolític 

Perquè deu ser una època interessant de descobrir i voldria saber moltes coses 

per aprendre més. 

Perquè els petits des dels 3,4,5 anys ja tenen que treballar i el treball era molt 

cansat i havien d'estar molta estona 
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Perquè com sempre fem activitats, galetes i coses de la prehistòria ens permet 

saber coses de la prehistòria. 

Perquè vaig descobrir les eines que feien, els animals... 

Perquè hi han coses que feien que s'evolucionen i es fan més ràpid ara. I havien 

de treballar molt. 

Perquè aprens noves coses 

Perquè és molt xula i es poden fer moltes coses 

Perquè quan em fet el mural em tingut que retallar imatges de la prehistòria i 

alguns han dibuixat uns dibuixos. 

Perquè m'agrada el que feien. 

Perquè t'atrau moltes coses sobre com podien viure els nostres avantpassats i 

informació. 

Perquè és una edat que nosaltres no hem estat allà i sembla molt diferent de la 

nostra vida d'ara. Feien coses amb pedres, vivien a coves i ara ja fem cases de 

maons i hi ha ferro. 

Perquè si ets un arqueòleg t'emociones molt buscant coses que mai no has vist 

Perquè ar està tot ple de tecnologies i abans no tenien res. 

Perquè des de la prehistòria hem evolucionat molt i tot ha canviat 

perquè tinc curiositat pel que va passar que ara ha canviat molt 

Perquè feien les eines de pedra 

perquè debien passar molt fred 

perquè aprens moltes coses 

Perquè jo volia saber antigament quines coses hi havia i com s'ho feien per viure 

perquè fan coses que ara no es fan 
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és molt difícil saber si una cosa que va passar tants anys és cert o no 

perquè com que no sabia res d'ella, em va interessar molt 

perquè hi ha coses que fa anys no tenien i ara si. I al revés 

 

 


