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En el nostre món tecnològic tendim a infravalorar les habilitats artesanals i la inventiva
quotidiana. Amb l’exposició Humans Moderns els infants podran reconèixer, experimentar i
valorar aquestes tecnologies i coneixements, que ens remeten a societats on la cooperació i l’ús
respectuós i intel·ligent de la natura van conduir a la seva expansió per tot el planeta. També
s’aproparan al treball arqueològic i com ens permet saber sobre aquells primers humans
moderns de fa 200.000 anys

MÒDULS: SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
L’activitat ‘estructura entorn a 5 mòduls (3 de matí i 2 de tarda) que es combinaran en funció
del grup de les característiques i nombre d’alumnat que la porti terme:
 Exposició Humans Moderns
 Es farà una visita comentada a dos àmbits de l’exposició, “La taula d’eines” i “El
rebost”, relacionades amb el tema i els objectius de l’activitat.
 Artesania de la prehistòria
 L’alumnat experimentarà amb diverses tecnologies del Paleolític per obtenir objectes
amb utilitat pràctica o d’ornament. Podrà veure i observar com s’elaboren eines a
partir del treball amb la pedra, especialment amb el sílex.
 Preparant l’aliment
 Coneixerem com es cuinava al Paleolític i veurem la importància d’elaborar els
aliments per fer-los digeribles i aptes pel consum humà. Veurem com s’obtenia el foc i
practicarem la cuina paleolítica fent pastissets de mel!
 Caçant i recol·lectant
 Per obtenir aliments com els Humans Moderns caldrà conèixer les tècniques bàsiques
de la cacera i recol·lectar plantes que serveixin per menjar o per guarir-nos.
 L’ofici de l’arqueologia
 Gràcies a un àrea d’excavació simulada instal·lada a l’Espai Orígens, l’alumnat podrà
assajar amb la metodologia arqueològica i les seves tècniques bàsiques.
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CONCEPTES CLAU

Societats caçadores –
recol·lectores

ELS TREBALLS DE LA PREHISTÒRIA

OBJECTIUS
Conèixer els diferents
tipus d’activitats
productives que
portaven a terme els
humans moderns i
l’organització
cooperativa del treball
Corregir l’arquetip de la
prehistòria associada
únicament a la cacera

Tecnologies prehistòriques

Humans i natura

Recerca arqueològica

Familiaritzar-se i
experimentar amb les
tecnologies pròpies dels
humans moderns i
comparar-les amb les
habilitats i tecnologies
actuals

Valorar la importància
de les formes
sostenibles d’explotació
de la natura

Iniciar-se als processos
d’observació i recollida
de dades
Simular una activitat de
recerca arqueològica
com a exemple del
mètode científic

COMPETÈNCIES

Interpretar el present a partir
de l’anàlisi dels canvis i
continuïtats al llarg del temps,
per comprendre la societat en
què vivim

Utilitzar materials de manera
eficient amb coneixements
científics i criteris tecnològics,
per
resoldre
situacions
quotidianes

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

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

PER PREPARAR L’ACTIVITAT
La Prehistoria. Fundación Atapuerca.
https://i.atapuerca.org/DOC/96CAA0C7-E267-EE63-752892A3778AAAF0.PDF
Explorando el mundo de Atapuerca.
https://i.atapuerca.org/DOC/89A376B7-AC8B-5D08-92AFDDFC3A0526AC.PDF
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