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EL CAMÍ DELS HUMANS 

Educació Primària. Cicle Superior 

Educació Secundària Obligatòria. 1r Cicle  

El llarg viatge dels Humans Moderns des d’Àfrica fins a la seva expansió per tot el planeta, ens 

permet reflexionar sobre les singulars característiques de la nostra espècie que va fer possible 

aquesta aventura colossal. La visita a l’exposició Humans Moderns ens inspirarà per posar-nos 

en la pell dels nostres ancestres i planificar i elaborar allò que necessitaríem per emprendre 

nous camins a la nostra vida. La visita al jaciment de la Roca dels Bous i el descobriment del seu 

entorn permetrà familiaritzar-nos amb els primers pobladors del Prepirineu, abans de 

l’arribada dels Humans Moderns, i endinsar-nos en les característiques de la recerca 

arqueològica. 

MÒDULS: SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

L’activitat s‘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 l’exposició Humans Moderns plantejant enigmes i 

reptes entorn a les característiques de la nostra espècie. 

❖ La maleta dels Humans Moderns 

➢ L’alumnat, treballant en grup, haurà de triar i decidir quines eines i instruments 

elaborar per preparar-se per a un hipotètic viatge al Paleolític. 

❖ Preparant el viatge 

➢ A partir d’un mapa hipotètic inspirat en la ubicació de l'Espai Orígens amb diferents 

possibles llocs de destí, cada grup haurà de triar quin d’ells és el més adequat per a 

poder sobreviure.   

❖ Visita al jaciment de La Roca dels Bous 

➢ Coneixeran als pobladors neandertals del Prepirineu gràcies a una visita comentada al 

jaciment de la Roca dels Bous i podran entrar en contacte amb la metodologia de 

recerca arqueològica. 

❖ Joc de descobriment 

➢ Mitjançant un joc guiat de pistes, l’alumnat coneixerà i aprendrà a analitzar el paisatge 

que envolta el jaciment de La Roca dels Bous i la seva relació amb el poblament 

prehistòric de la zona. 
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CONCEPTES CLAU OBJECTIUS COMPETÈNCIES 

Humans moderns 

Conèixer, ubicar en el 
temps/espai i valorar 
l’expansió dels humans 
moderns i, en general, del 
procés evolutiu humà 

Aprofundir en les 
característiques 
biològiques i socials 
específiques dels humans 
moderns 

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

Tecnologies 
prehistòriques 

 

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

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

Migracions 

 

Saber prendre decisions 
col·lectives a partir de 
diferents arguments i 
dades 

Ser capaç de planificar i 
dissenyar un projecte comú 

Interpretar l’espai a partir 
dels elements del territori i 
de les seves 
representacions per situar-
s’hi i desplaçar-se 

Recerca arqueològica 

 

 

Adquirir el conceptes 
bàsics que fonamenten la 
recerca arqueològica 

 

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

 

 

PER PREPARAR L’ACTIVITAT 

Evolució humana: bressol africà 

https://www.educaixa.com/ca/-/evolucion-humana-cuna-africana  

Explorando el mundo de Atapuerca. 

https://i.atapuerca.org/DOC/89A376B7-AC8B-5D08-92AFDDFC3A0526AC.PDF  

https://www.educaixa.com/ca/-/evolucion-humana-cuna-africana
https://i.atapuerca.org/DOC/89A376B7-AC8B-5D08-92AFDDFC3A0526AC.PDF

