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ANIMALS DE LA PREHISTÒRIA 

Educació Infantil. Segon Cicle  

Educació primària. Cicle Inicial 

L’especial relació dels infants amb els animals ens permet, a través d’ella, apropar-nos al 

concepte del passat llunyà d’una forma emotiva i sensorial. Nens i nenes formaran tribus amb 

diferents animals totèmics i aprendran a identificar-los, reproduir els seus sons i plasmar-los 

simulant tècniques pictòriques prehistòriques.  Des de la narració oral en els espais ambientats 

de l’exposició Humans Modern fins a la dansa final de les tribus, l’alumnat gaudirà d’una 

experiència integral i immersiva en el món del Paleolític.  

MÒDULS: SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

L’activitat s‘estructura entorn a 4 mòduls que es combinaran en funció del grup i de les 

característiques i nombre d’alumnat que la porti terme: 

❖ Exposició Humans Moderns: un conte de la Prehistòria 

➢ Farem una visita a l’àmbit de l’exposició “La cabana” on, mitjançant la narració d’un 

conte, ens aproparem a la vida de les nenes i els nens de la Prehistòria i dels seus 

animals totèmics. Abans però de començar la visita tastarem les idees i conceptes 

previs que tenen els infants sobre la Prehistòria i els seus animals 

❖ Els sons dels animals 

➢ Mitjançant gravacions seleccionades, aprendrem a escoltar i identificar els sons de la 

natura  i imaginarem, amb l’ajut d’instruments de percussió, el paisatge sonor del 

Paleolític.  

❖ Els colors dels animals 

➢ Coneixerem els colors bàsics que feien servir els primers humans (ocre, vermell i 

negre) i experimentarem amb ells. Amb els mateixos colors ens pintarem la cara amb 

els símbols de la nostra tribu. 

❖ La dansa dels animals 

➢ Com a cloenda, dissenyarem  i executarem una dansa senzilla, imitant els moviments i 

els sons dels nostres animals totèmics, per mostrar tot el que hem après. 
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CONCEPTES CLAU  OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

Prehistòria 
Diferenciar passat llunyà-
present (Canvi i continuïtat) 

Interpretar el present a 
partir de l’anàlisi dels canvis 
i continuïtats al llarg del 
temps 

Humans i animals 
Identificar elements de la 
natura 

Plantejar-se preguntes 
sobre el medi, utilitzar 
estratègies de cerca de 
dades i analitzar resultats 
per trobar respostes 

Analitzar paisatges i 
ecosistemes tenint en 
compte els factors socials i 
naturals que els configuren, 
per valorar les actuacions 
que els afecten. 

Sons i de la natura 
Escoltar i reproduir sons i 
ritmes 

Mostrar hàbits de percepció 
conscient de la realitat 
visual i sonora de l’entorn 
natural i cultural 

Colors de la natura 
Descobrir i utilitzar els colors 
que feien servir els primers 
humans 

Dissenyar i realitzar 
projectes i produccions 
artístiques 
multidisciplinàries 

Identitat de grup 
Expressió corporal mitjançant 
la dansa  

Comunicar vivències, 
emocions i idees utilitzant 
els recursos expressiu del 
propi cos 

Prendre part en activitats 
col·lectives d’expressió i 
comunicació corporal per 
afavorir la relació amb els 
altres 

PER PREPARAR L’ACTIVITAT 

L’Edat de Gel 1 (Ice Age 1), pel·lícula d’animació (2002)  

La Prehistoria. Fundación Atapuerca.  

https://i.atapuerca.org/DOC/96CAA0C7-E267-EE63-752892A3778AAAF0.PDF  
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