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UD04AA04d. EINES DEL PALEOLÍTIC 
 

NOMS I COGNOMS  
CURS  

DATA  

 
 

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

● Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana (DOST) 

CCBB ● Comunicativa i audiovisual. 
● Artística i cultural. 

● Digital. 
● Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 

● Social i ciutadana. 

CCBB-CT ● Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels                     
fenòmens naturals. 

● Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del coneixement científic. 
● Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la vida utilitzant els registres del passat. 
● Dissenyar i construir objectes tencològics senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat. 

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) 

U04d 

Identificar les principals eines 
que varen ser utilitzades 

durant el Paleolític, així com 
valorar la importància de 

l'evolució tecnològica, 
econòmica, social i ideològica 

que va tenir lloc en aquest 
període. 

Relaciona les peces mostrades 
amb el seu nom gràcies a les 

ajudes visuals i escrites que es 
donen a l’activitat. Valora 

l’existència d’una evolució però 
sense fer n raonament més enllà 

de la informació proposada. 

Identifica i relaciona el nom d les 
peces amb la seva imatge a partir de 
mostres “in vivo” i raona, utilitzant 

un vocabulari adequat, el valor de les 
evolucions plantejades a l’indicador. 

Identifica, relaciona i explica les 
peces mostrades, tot indicant amb 

quin objecte actual podria estar 
representada, i reflexiona de manera 

raonada la importància que han 
tingut aquestes eines al llarg del 
període estudiat, tot utilitzant un 

vocabulari adequat. 
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EN CONTEXT 

El paleolític és una etapa de la prehistòria dels         
humans caracteritzada per l'ús d'instruments de      
pedra tallada, encara que també s'utilitzaven altres       
matèries primeres orgàniques (mal conservades i      
poc conegudes) per construir diversos estris: os,       
banya, fusta, cuir, fibres vegetals, etc. És el període         
més llarg de la història humana, ja que s'estén des          
de fa 2,5 milions d'anys (a l'Àfrica) fins fa uns 9.000           
aproximadament i es divideix en tres fases: el        
paleolític inferior, el paleolític mitjà i el paleolític        
superior, al qual s'afegeix un període terminal       
anomenat epipaleolític (l'etapa següent a     
l'epipaleolític i anterior al neolític és el mesolític). 
 
El paleolític es caracteritza, a grans trets, per la         
utilització d'instruments grossos, pesants, difícils     
de manejar i, en general, mal treballats. Encara no         
han desenvolupat una plena capacitat constructora.      
L'home del paleolític és nòmada, és a dir,        
s'estableix en un lloc i s'hi queda fins a esgotar-ne          
els recursos naturals. 

Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtic  

 
Font: https://webhistoriae.com/paleolitico/  

 
Font: https://eldia.es/sociedad/2014-09-25/47-cambio- 

tecnologico-Paleolitico-fruto-innovacion.htm  

 

OBJECTIUS 

● Conèixer els aspectes més importants del Paleolític a partir d’algunes de les eines més              
característiques. 

● Simular l’efecte Venturi a l’hora de la representació artística sobre una base sòlida i valorar la                
seva importància en l’entorn de les pintures rupestres.. 

● Utilitzar les noves tecnologies de realitat augmentada (RA) per a representar alguns dels objectes              
propis de l’època estudiada. 

● Valorar la importància de presentar una sèrie d'activitats inclusives per a una població cada              
vegada més diversa. 

 

MATERIALS 

● Maleta didàctica amb diferents eines i      
productes típics del Paleolític. 

● Paper mil·limetrat i eines de mesura. 

● Eines de dibuix i plastilina. 

● Recipient de fusta concau i suport metàl·lic. 

● Colorant (líquid o sòlid dissolt). 

● Dispositius mòbils (telèfon i tauleta) 

● Dues canyetes (plàstic, fusta…) 

● Aplicacions 123D Catch i Story Creator. 

● Programa Augment per a PC. 

● Aplicació Augment per a dispositius mòbils. 
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IMATGE A PENJAR PER L’ALUMNAT IMATGE A PENJAR PER L’ALUMNAT 

 

METODOLOGIA SEGUIDA 

● L’activitat es dividirà en 3 blocs: representació tridimensional de les eines més importants i              
aplicació de la RA, creació de pintures aplicant el sistema d’un aerògraf prehistòric i associar               
l’acció amb l’efecte Venturi i, finalment, determinar les mides superficials d’algunes d’aquestes            
eines i valorar una possible relació entre la mida i el pas del temps. 

● Com a la resta d’activitats, es al final de tot es tracta de realitzar un petit audiollibre amb els                   
materials utilitzats. 

PART 1. REPRESENTACIÓ TRIDIMENSIONAL D’ALGUNES EINES I APLICACIÓ DE LA RA 

● Agafa la mostra amb cura i la situes en una posició adequada            
per a fer la seqüència de fotos. Per això utilitza una mica de             
plastilina. 

● Amb l’aplicació 123D Catch, fes la seqüència fotogràfica fins         
a obtenir l’objecte 3D (segueix les instruccions de l’aplicació).         
Guarda l’objecte obtingut. Descarrega’l en format .obj. 

● Obre el programa Augment a l’explorador de la tauleta,         
subscriu-te si no tens compte (és gratuït per a escoles).          
Carrega l’objecte 3D creat (My objects) i també la imatge 2D           
de l’objecte (marques o trackers). Associa les dues imatges.         
Espera que es carregui i prova si funciona amb l’app          
Augment (Scan). 

● Fes la captura de pantalla de l’objecte 2D i el 3D a la TAULA              
1. Prova si funciona l’escaneig amb l’app Augment (Scan).         
En cas positiu, hauràs aconseguit realitzar correctament       
aquesta primera part. 

 
Vídeo de suport 123D Catch: 

https://www.youtube.com/watch?
v=3tsWg6FQ6mE 

 

 

Vídeos de suport Augment: 

https://youtu.be/jO6s_R3qVJk 

https://youtu.be/DpKKw71ct4U  

IMATGE A PENJAR PER 
L’ALUMNAT 

IMATGE A PENJAR PER 
L’ALUMNAT 

IMATGE A PENJAR PER 
L’ALUMNAT 

 
Nom arxiu: DCN_ACT_1819_005_R1_UD04AA04d_BIOGEOAP_4t_ESO Data : desembre 2018 
Elaborat: Ivan Nadal, Nerea Duran pàg. 3 de 7 
Revisat: Emma Wünsch Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 
Aprovat: Departament Ciències de la Natura  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3tsWg6FQ6mE
https://www.youtube.com/watch?v=3tsWg6FQ6mE
https://youtu.be/jO6s_R3qVJk
https://youtu.be/DpKKw71ct4U


Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Carles Vallbona 
 

PART 2. CREACIÓ DE PINTURES RUPESTRES AMB UN AERÒGRAF CASOLÀ 

● Agafa el recipient còncau i posa una mica de colorant          
alimentari o colorant en pols diluïda en aigua, fins a un terç de             
la capacitat. 

● Agafa dues canyetes i les talles seguint el model de la imatge            
de la dreta. 

● Sobre un suport vertical, fixa un paper en blanc a mode de            
pantalla. Un company/a situa la seva mà sobre la seva          
superfície. Posteriorment, agafa el conjunt del recipient i les         
canyetes com la figura de la dreta i bufa fort. 

● Posteriorment, el teu company/a treu la mà i es pot observar           
la silueta dibuixada sobre el paper. 

● Finalment, es fa una fotografia amb el mòbil i es col·loca a            
l’espai de la TAULA 2. S’ha de fer un total de 3 imatges.  

IMATGE A PENJAR PER 
L’ALUMNAT 

IMATGE A PENJAR PER 
L’ALUMNAT 

IMATGE A PENJAR PER 
L’ALUMNAT 

PART 3. ESTUDI D’UNA SEQÜÈNCIA TEMPORAL D’EINES LÍTIQUES 

● Amb un paper mil·limetrat es tracta de dibuixar el perfil d’una seqüència d’eines utilitzades al llarg                
del període estudiat.  

● Posteriorment, s’han d’ordenar cronològicament. 

● S’han d’apuntar les dues dades a la TAULA 3. Posteriorment, s’ha de fer un gràfic de correlació                 
entre elles per valorar fins a quin punt existeix una relació entre la mida de la peça i la seva                    
antiguitat. 

IMATGE A PENJAR PER 
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TAULES A OMPLIR 

TAULA 1. REPRESENTACIÓ TRIDIMENSIONAL D’ALGUNES EINES I APLICACIÓ DE LA RA 

IMATGE A PENJAR PER L’ALUMNAT IMATGE A PENJAR PER L’ALUMNAT 

TAULA 2. CREACIÓ DE PINTURES RUPESTRES AMB UN AERÒGRAF CASOLÀ 

IMATGE A PENJAR PER L’ALUMNAT IMATGE A PENJAR PER L’ALUMNAT 

TAULA 3. ESTUDI D’UNA SEQÜÈNCIA TEMPORAL D’EINES LÍTIQUES 

GRÀFIC A PENJAR PER L’ALUMNAT 
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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: 

 

QÜESTIONS FINALS 

● Quina és la funció de les eines que has utilitzat al llarg d’aquesta activitat? 
 
 
 
 

● La seva forma està en relació amb la seva funció? Raona la resposta. 
 
 
 
 

● Busca informació sobre l’efecte Venturi i fes una breu descripció del què és? 
 
 
 
 

● Llegeix l’article següent (enllaç: https://lacienciaysusdemonios.com/2011/05/02/el-cromanon-que-     
descubrio-el-efecto-venturi/) i indica amb quins intruments que es van utitzar en la realització de le               
spintures en qüestió es relacionarien actualment: 

 

INSTRUMENTS 
ORIGINALS 

   

INSTRUMENTS 
ACTUALS 
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● Com s’explicaria, segons el document, la distribució del pigment al llarg de la paret? 

 
 
 
 

● Segons els resultats obtinguts, existeix alguna relació entre la mida de la peça estudiada i la seva                 
antiguitat? Raona la resposta. 

 
 
 

● En una localització amb potencial interès arqueològic, s’ha trobat una sèrie de mostres de              
diferents eines. El problema de la troballa és que es trobaven de manera aleatòria al llarg del                 
jament. La feina dels investigadors, per entendre com es van fabricar, és realitzar una primera               
ordenació en funció de la seva morfologia i obtenir una seqüència lògica. A continuació s’han               
representat, de manera desordenadaalgunes imatges que representen les mostres reals trobades           
al jaciment. Quin seria l’ordre adequat per obtenir la peça final i quin seria el pas associat? 

 

SELECCIÓ PLANIFICACIÓ REPARACIÓ PRECISIÓ RESULTAT 

     

  

     

 

 
 
 
 
 

VALORACIÓ FINAL DE LA PRÀCTICA 

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

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

 

GRAU D’ASSOLIMENT 

NA (1) AS (2) AN (3) AE (4) 
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