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UD04AA04a. UNA MICA D’HISTÒRIA 
 

NOM I 
COGNOMS 

 CURS  

DATA  

 
 

 
DIM ● Dimensió i indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana (DIFV). 

CCBB ● Comunicativa i audiovisual. 
● Artística i cultural. 

● Digital. 
● Aprendre a aprendre. 

● Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. 
● Social i ciutadana. 

CCBB-CT ● Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del coneixement científic. 

CC ● CC11. Model d’evolució. ● CC14. Història de l’univers, de la Terra i de la vida. 

CCDD ● CD02. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents                    
digitals. 

● CD03. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals 
● CD04. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals 
● CD07. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació. 
● CD11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat                       

digital. 
CPS ● Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal. 

● Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge. 

 

UNITATS - INDICADORS 
NIVELL D’ASSOLIMENT 

SATISFACTORI (1) NOTABLE (2) EXCEL·LENT (3) 

U04a 

Reconèixer la importància 
dels fets més rellevants 

relacionats amb el 
desenvolupament econòmic, 

ideològic i social que van tenir 
lloc en les diferents fases de la 

Prehistòria. 

Dissenya i elabora una línia del 
temps però no sap situar més del 

60%  de la totalitat dels 
esdeveniments marcats a 

l’activitat. 

Dissenya i elabora una línia de temps 
amb màxim el 80% de la totalitat dels 
esdeveniments marcats a l’activitat. 

Dissenya i elabora una línia de 
temps amb d’entre un 90 i un 100% 

dels esdeveniments marcats a 
l’activitat. 
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EN CONTEXT 

La prehistòria humana difereix de la història no sols en          
termes de cronologia sinó en la forma en què tracta les           
activitats de cultures arqueològiques més que nacions       
amb nom o individus.  

Restringit a restes materials més que a registres escrits         
(i evidentment només aquelles restes que han       
sobreviscut), la prehistòria és anònima. Per això, els        
termes de referència utilitzats pels prehistoriadors com       
Neandertal o edat de ferro són etiquetes modernes i         
arbitràries, la definició precisa de les quals és sovint         
subjecte de discussió i argumentació.  

 
Font: https://patrimoniointeligente.com/ 

edades-de-la-prehistoria/  

Un esdeveniment clau en la història de la humanitat va ser           
l'aparició dels homínids. Segons les investigacions, els       
primers homínids procedeixen de la zona de l'Àfrica        
centro-meridional: un escalfament del clima va produir que        
molts arbres de la zona desapareguessin i els primats es          
veiessin obligats a adaptar-se a una nova forma de vida          
sense poder-se desplaçar pels arbres; els primats es        
veuen obligats a desplaçar-se per terra i això provoca que          
passin de caminar a quatre potes a ser bípedes.  

Aquestes transformacions físiques, produïdes durant     
milions d'anys, fan que els homínids (primats que caminen         
sobre dues potes) desenvolupin extremitats més petites i        
la columna vertebral sigui més recta, produint així un         
creixement del cervell, una disminució de la llargada dels         
braços i dels dits tant dels peus com de les mans... 

D'aquesta manera tindran una aparença més semblant a        
un homínid que no pas a un primat. La seva intel·ligència           
també es desenvolupa gracias a un cerebro que se hace          
cada vez más grande y de mejor calidad: així, podem          
parlar de diferents estadis d'Homo, com per exemple        
Australopithecus, Homo erectus, Homo neardenthalensis,     
Homo sapiens… 

Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Prehist%C3%B2ria  

 
Font: https://slideplayer.es/slide/130227/  

 
Font: https://www.lifeder.com/etapas- prehistoria/ 

 

OBJECTIUS 

● Desenvolupar una línia del temps a partir d’una sèrie d’esdeveniments, utilitzant un programari             
específic, així com reconèixer la seva importància al llarg de la Prehistòria. 

● Valorar la utilització dels recursos naturals per part dels homínids al llarg dels períodes estudiats. 

● Relacionar l’evolució de la complexitat dels desenvolupaments tecnològics del utillaje de piedra y             
hueso, así como de otros posibles útiles elaborados en otras materias que apenas se han               
conservado. 

 
Nom arxiu: DCN_ACT_1819_005_R1_UD04AA04a_BIOGEOAP_4t_ESO Data: desembre 2018 
Elaborat: Ivan Nadal, Nerea Duran pàg. 2 de 10 
Revisat: Emma Wünsch Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 
Aprovat: Departament Ciències de la Natura  

 

https://patrimoniointeligente.com/edades-de-la-prehistoria/
https://patrimoniointeligente.com/edades-de-la-prehistoria/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Prehist%C3%B2ria
https://slideplayer.es/slide/130227/
https://www.lifeder.com/etapas-prehistoria/


Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Carles Vallbona 
 

● Apropar aquesta etapa als col·lectius amb diversitat sensorial a partir de l’ús de les noves               
tecnologies. 

● Valorar la importancia en la evolución de las relaciones sociales y la cooperación. 

● Entender la relevancia de la abstracción que se refleja en las prácticas simbólicas. 

 

MATERIALS I RECURSOS 

● Full de camp. 

● Informació bibliogràfica (suport): 

○ Viquipèdia. Prehistòria: https://ca.wikipedia.org/wiki/Prehist%C3%B2ria 

○ Historia Universal. La Prehistoria: https://mihistoriauniversal.com/prehistoria/prehistoria/ 

○ El País.com. Noticias sobre la Prehistoria: https://elpais.com/tag/prehistoria/a 

○ KhanAcademy. History and Prehistory: https://www.khanacademy.org/humanities/world-history 
/world-history-beginnings/origin-humans-early-societies/v/history-and-prehistory  

○ History.com. Pre-History: https://www.history.com/topics/pre-history  

○ Wikipedia. Proceso de hominización: https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_hominizaci %C3%B3n  

○ Hominización. Prehistoria para principiantes: 
http://roble.pntic.mec.es/fpef0013/prehistoriaparaprincipiantes/Hominizacion.html  

○ State Darwin Museum. The origin of man: http://www.darwinmuseum.ru/projects/constant- 
exp/proishozhdenie-cheloveka?eng 

○ Natural History Museum. Human Evolution: http://www.nhm.ac.uk/visit/galleries-and-museum 
-map/human-evolution.html  

● Programari Tiki-Toki: https://www.tiki-toki.com/  

● App Augment (ios): 
https://itunes.apple.com/us/app/augment-3d-augmented-reality/id506463171?mt=8  

● App Story Creator (ios): 
https://itunes.apple.com/us/app/story-creator-easy-story-book-maker-for-kids/id545369477?mt=8 

● Programari AudioBookMaker: http://audiobookmaker.com/files/audiobookmaker.exe  

● Mostres 3D: https://sketchfab.com/ 

● Mostres 3D: https://3dwarehouse.sketchup.com/ 
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IMATGES DE SUPORT 

 
Font: https://es.slideshare.net/Sonianaraquel 

/linea-del-tiempo-28038339  

 
Font: https://www.slideshare.net/mmm-g/prehistory- 

88588495  

 
Font: https://www.pinterest.es/pin/331718328797812177/  
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METODOLOGIA 

● Observar i ordenar temporalment el conjunt de cites        
que es puguin obtenir als documents i imatges de         
suport, amb un màxim de 10 i un mínim de 5. En            
cas de no trobar, es poden utilitzar les que es donen           
a la taula adjunta (TAULA 1). Heu de completar         
amb les dades temporals que es demanen. 

● Obrir el programa Tiki-Toki per a la realització de la          
línia temporal. Agafar la versió free. Seguir les        
pautes indicades.  

● Des del punt de vista visual ha de tenir 4 imatges           
diferents, un vídeo i un audio. 

● Compartir l’enllaç i fer una captura de pantalla a la          
taula adjunta (TAULA 2). 

IMATGES DEL PROCÉS 
METODOLÒGIC A SEGUIR 

(REALITZADES PER L’ALUMNAT) 

● Pel que respecta a l’activitat de realitat augmentada,        
escanejar les imatges amb l’aplicació Augment.      
Respon les preguntes que se’t fan de cada una         
d’elles. 

● Pel que respecta a l’activitat de diversitat sensorial,        
muntar un audiollibre d’aquesta línia del temps amb        
l’ús de l’aplicació Story Creator. Seguir les pautes        
indicades. 

● Realitzar les activitats finals. 

● Finalment, valora l'activitat i el grau de dificultat de         
la mateixa. 

IMATGES DEL PROCÉS 
METODOLÒGIC A SEGUIR 

(REALITZADES PER L’ALUMNAT) 

 
 

DADES PER POSAR A LA LÍNIA DEL TEMPS (SUPORT) 

ÈPOCA INTERVAL TEMPORAL 
(anys) ÈPOCA INTERVAL TEMPORAL 

(anys) 

EDAT DE FERRO  PALEOLITIC INFERIOR  

NEOLÍTIC  PALEOLITIC MIG  

CALCOLITIC  PALEOLITIC 
SUPERIOR  

PREHISTÒRIA  MEGALITISME  

MESOLÍTIC  EDAT DE BRONZE  
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TAULA 2 - LÍNIA TEMPORAL 

CAPTURA DE PANTALLA DE LA LÍNIA DE TEMPS 
(INTRODUCCIÓ) 

CAPTURA DE PANTALLA DE LA LÍNIA DE TEMPS 
(CONTINGUTS) 

Enllaç web:  

 

LA PREHISTORIA EN REALITAT AUGMENTADA 

   

Bifaç 
(Gran Dolina site TD10.1, Atapuerca) 

Font: https://sketchfab.com/models/ 
439da3560610403ba16c870c2bfd27c8  

Australopithecus afarensis (Lucy) 
Font: https://sketchfab.com/models/da 

45bb3252fd4de39607639571dfa25e  

Dolmen de Merilles, 4000 BC 
Font: https://sketchfab.com/models/2017 
916480d74e4099ce70f69a9fd22c?ref=r

elated  
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INSERCIÓ D’UNA IMATGE DE 
L’EDAT DEL PALEOLÍTIC 

(ALUMNE) 

INSERCIÓ D’UNA IMATGE DE 
L’EDAT DEL NEOLÍTIC 

(ALUMNE) 

INSERCIÓ D’UNA IMATGE DE 
L’EDAT DEL BRONZE 

(ALUMNE) 

INFORMACIÓ DE LA IMATGE INFORMACIÓ DE LA IMATGE INFORMACIÓ DE LA IMATGE 

 

LA PREHISTÒRIA EN AUDIOLLIBRE 

CAPTURA DE PANTALLA DE LA PORTADA DE 
L’AUDIOLLIBRE 

CAPTURA DE PANTALLA DE LA PORTADA DE 
L’AUDIOLLIBRE 

Enllaç de l’audiollibre: 
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QÜESTIONS FINALS 

1. Relaciona els conceptes següents amb l'època en què es desenvolupa: 
 

CONCEPTE ÈPOCA CONCEPTE ÈPOCA 

PALEOLÍTIC  CROMAGNON O 
NEANDERTHAL  

NEOLÍTIC  ESCRIPTURA  

 
 
 
2. Raona la veracitat o falsedat de les següents afirmacions: 
 

AFIRMACIÓ V/F RAONAMENT 

Els humans no compartim característiques amb els 
primats   

És erroni afirmar que l’ésser humà procedeix del 
mico.   

L’espècie humana es va originar a Àfrica.   

Tenir el polze oposable no significa cap avantatge 
evolutiu per a l’ésser humà.   

La bipedestació va permetre a l’ésser humà 
alliberar les extremitats superiors per dedicar-les a 
altres usos, diferents del desplaçament. 

  

 
 
 
3. Existeix alguna relació entre el grau de complexitat de les eines lítiques i el              

desenvolupament cerebral dels homínids. Raona la resposta. 

 

S/N RAONAMENT 
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4. Al començament del 2011 la revista Nature va publicar un article sobre el genoma del               

goriŀla. Diversos estudis posteriors han permès comparar els genomes de les diferents            

espècies d’homínids i elaborar l’arbre evolutiu següent. A les enforcadures de l’arbre es             

mostra el temps estimat de divergència (en milions d’anys, Ma) entre el darrer             

avantpassat comú de cada branca i els humans, i també la similitud genètica (en tant               

per u) entre el genoma d’aquests primats i el dels humans. 

 

 

 

● Quina correlació hi ha entre el temps de divergència de les espècies i les diferències               

entre els seus genomes? 

 

 

 

 

 

 

● Anomeneu i expliqueu en què consisteix el procés que va originar les diferències entre              

els genomes de les espècies que apareixen en l’arbre evolutiu anterior. 
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5. Respon les preguntes següents relacionades amb les mostres observades per realitat           

augmentada (RA): 

 

● En quin interval de temps va viure la Lucy com a espècie d’homínid? 

 

● Indica dues diferències importants en la morfologia del crani en relació amb l’ésser             

humà actual. 

 

● Quin ús tenia el bifaç representat? 

 

● Perquè creus que rep aquest nom? 

 

● On es troba Atapuerca? Perquè és important des del punt de vista de l’arqueologia              

prehistòrica? 

 

● En quina zona de la Península Ibèrica es troba aquest dolmen? Quina antiguitat es              

considera que té? 

 

● Quins usos es considera que tenia? 

 

● Quina relació presenta aquestes estructures amb les llegendes de la zona? 

 

● Segons la informació de la imatge que es podria trobar en aquest tipus de              

construccions? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

DIFICULTAT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ACCEPTACIÓ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

NIVELL D’ASSOLIMENT DE L’ACTIVITAT NA AS (1) AN (2) AE (3) 
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