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GRUPS

Hola som el grup dels escriptors de la 
història i ara ens presentarem un a un:
-Hola! jo sóc el Nicola i m’agrada l’anime, el 
minecraft, el smash bros ultimate, el 
splatoon i el fortnite.
-Hola, sóc el Llibert m’agrada llegir i el joc 
del mata conills.
-Hola, sóc el DIEGO i m’agrada el fútbol i 
dibuixar coses rares.
-Hola sóc el Wenshan i m’agraden les mates 
i el Minecraft.

Hola som el grup dels homo SÀpiens i us 

direm els noms de cada membre del grup.

hola sóc la Marina ( coordinadora )

hola sóc la Sach’a ( secretària )

hola sóc la Fiona ( controladora de 

recursos )

hola sóc el Anton ( moderador ).
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Hola som el grup dels investigadors, que 

està format per: HuaQi, Martina, Daniel i 

Arush.

Us explicarem el que hem fet al llarg del 

temps, esperem que us agradi, i al final 

podrem respondre totes les preguntes que 

tingueu.

Hola, som les 4 Persones del Passat.
Aquest grup està fet per:

La Victoria:
Hola sóc la Victoria i m’agrada Actuar.

La Tasnim
Hola sóc la Tasnim i m’agrada patinar i 

dibuixar.
L’Alan

Hola sóc l’Alan i m’agrada l’esport
El Farhad:

Hola sóc el Farhad i m’agrada jugar als 
videojocs 
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PREGUNTES INTERESSANTS

Qui i quan es va inventar 
la roda?

Els sumeris a l’any -350 a.C

Que havia abans del big 
bang?

No se sap exactament, perquè tot són teories

En qui any es va començar a 
utilitzar l’internet?

A l’any 1961.

Quants anys van viure els dinosaures i quan van 
desaparèixer?
Van viure 180 milions d'anys i van desaparèixer fa uns 66 milions d'anys.

Qui va inventar el mòbil i quan?

Ho va fer Alexander Graham Bell a l’any 1947

Quants anys té la 
terra?

4.540 milions d’anys

Qui va inventar la goma i quan?

Joseph Priestley a l’any 1770.

Qui i quan es va 
inventar la primera 
carrossa?

Alberto De Itimiano va inventar la primera 
carrossa al món al segle XI

Quin va ser el primer nom?

Adan i de noia Eva
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Qui i quan va inventar la 
primera màquina 
voladora?

Leonardo da Vinci i a l’any 1487.

Com i quan va començar 
la segona guerra 
mundial?

Segona guerra mundial:
l desembre de 1941, el Japó va atacar els Estats 
Units i la guerra es va estendre també a l'Àsia i 
al Pacífic. A partir de 1942, els aliats van 
començar a guanyar batalles i a fer retrocedir 
els exèrcits de l'Eix. Itàlia es va rendir el 
setembre de 1943. Alemanya, atacada des de 
l'est per la Unió Soviètica i per la resta dels 
aliats des de l'oest, es va rendir el 8 de maig de 
1945. El Japó es va rendir el 15 d'agost del 
mateix any, pocs dies després que els EUA 
llancessin dues bombes atòmiques sobre 
ciutats japoneses.

Per què Darwin va ser 
famós?
Darwin va ser famós perquè va ser l’autor de la 
teoria de l'evolució per selecció natural

Com era la prehistòria?

Per facilitar el seu estudi, la prehistòria es 
divideix en tres etapes: ... Paleolític o edat de la 
pedra antiga: Els éssers humans van començar 
a crear eines simples a base de pedres, ossos i 
branques. Mesolític o edat de la pedra mitjana: 
Els éssers humans van perfeccionar les seves

Qui va ser el primer científic?

lbn al-Haytham va ser el primer científic de la 
història i creador de la ciencia però... quin va 
ser el seu primer experiment?
Ibn al-haytham més conegut com Ibn va tenir 
el mot de ‘’el pare de l'òptica’’ per ser l'inventor 
dels miralls i les ulleres. l
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Qui era Charles 
Darwin?

Charles Robert Darwin va ser un 
naturalista britànic de segle XIX (va 
néixer el 12 de febrer de 1809 i va 
morir el 19 d'abril de 1882 a 73 anys 
d'edat) famós, entre altre troballes, 
pel descobriment i divulgació de 
l'origen de les espècies.



Quantes etapes hi ha a la 
història?
Hi ha 5 etapes, la prehistòria,l'edat antiga, 
l'edat mitjana, l'edat moderna i l'edat 
contemporània.

Qui era el primer ésser 
humà
El primer ésser humà va ser homo habilis, nom 
complet Prezinjantrops.

Quin era el nom del primer home 
trobat l'esquelet
La primera persona que s’ha trobat el cadàver 
gairebé complet va ser la Lucy. 

Com va començar tot?
No se sap exactament com va començar tot 
però una de les teories és el big bang, que va 
ser una explosió mooooooooooooooooooooolt
gran.

Com eren les primeres cases?
Les primeres cases es van construir fa 1.8 
milions d’anys no se sap quina espècie d’humà 
el va construir i estava fet de pedres.
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Qui va inventar el llapis i 
quan?

Ho va fer Nicolas-Jacques Conté a l’any 1794.



Quina era la primera 
llengua?
La primera llengua va ser Sumeri i el van 
inventar l’any 3500 AC.

Quin va ser el primer robot?
Elektro vas ser el primer robot de la història. I 
el va inventar el George C. Devol a l'any 1950.

Com es van fer els
animals.
Els animals van evolucionar d’una cèl·lula.

Com es van domesticar els 
gats?
Els humans van domesticar els gats per caçar 
les rates.

Com són els pirates 
moderns?
Els pirates moderns són perillosos perquè 
porten armes i no hi havia res romàntic. També 
atacaven els vaixells més dèbils. Aquest any 
han mort 63 persones. En el 2003 van haver-h  
445 atacs.

Quina va ser la persona 
que va viure més?
La persona que va viure més és Li Ching Yuen
que va viure 256 anys.
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Quin era el primer 
virus o bacteria.
El primer virus va existir fa uns milions d'anys
no se sap qui va ser el primer virus perquè
trobar el primer virus no és una tasca fàcil. 

Qui va ser el primer president?
El primer president era George Washington i va 
ser president des de l’any 1789 fins l’any 1797.

Quina va ser la primera màquina i quan es 
va inventar?
La primera màquina va ser la màquina del 
vapor d'aigua, i es va inventar al 1698. La va 
inventar per “Thomas Savery”.

Qui va ser el primer rei?
El primer rei va ser el rei Sargon de Akkad i fa 
4000 anys que va existir.

Com es va crear el foc?
El foc és una reacció química entre el 
d'oxidació i un material combustible i el van 
descobrir agafant dos pedres i els van xocar
entre elles i després la chispa va caure o en 
caca, herba o fusta.

Quin era el primer volcà?
El primer volcà va ser Monte Erebus Senyor. 
James Clark Ross el va descobrir el 27 de 
gener del 1841.

Qui va crear els telèfons? I 
quant?
El primer telèfon amb cable el va crear 
l’Alexander Graham Bell a l’any 1876.
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Quin va ser el primer 
transport?
El primer transport van ser els animals per exemple
els cavalls, camells,burros etc…

Quina va ser la primera explosió
nuclear?
El nom de la primera explosió va ser el de 
“Trinitat”. A juliol 16 del 1945 es va fer la prova
trinitat que es va fer a Nou Mèxic que va fer un 
cráter de 300 metres.

QUAN es van inventar els
escuts?
Els escuts es van crear a la edat mitjana, l'any
1066.

Quan es va crear l’Internet?
L’internet es va crear l'1 de gener de 1983.

Com es va crear la llum? I quan?
La llum es va crear fa 13.6 billions d’anys i ve 
quan dos àtoms es junten i surt energia que fa 
llum.

Quin va ser el 
primer cole?
El primer Col·legi en el món, el Col·legi
Peterhouse va ser fundat per Hugh Balsham
Bisbe de Ely, l'any de 1284 a la ciutat de 
Cambridge, Anglaterra.

10



Com es va crear el desert?
El desert es forma quan hi ha moooooooolt de 
vent, moooooooolta de pluja i tempestes
després el vent porta la sorra a un lloc i 
després es fa com una pila de sorra.

Quina va ser la primera 
religió?
El primera religió va ser l’hinduisme que 
encara el practican en l'actualitat, conegut per 
“Sanatan Dharma”

Com era el primer dibuix?
Fa 73.000 anys, a Sud-àfrica, una dona o un 
home primitiu va dibuixar sobre una roca un 
patró de ratlles vermelles de manera 
intencionada. La pintura, realitzada amb cera 
de pols d'ocre, de línies creuades en forma de 
hashtag es considera el dibuix més antic de la 
història.

Què hi havia abans del 
big bang?
Abans del big bang hi havia espai i les estrelles 
segons varies teories o fins i tot no hi havia res 
de res.

Com es va crear el big
bang?
Una mica d’energia es va atrapar i va crear una 
gran explosió. En aquest moment, fa uns 13.800 
milions d'anys en què una gran explosió va 
llançar en totes les direccions tota la matèria
que es va posar a extendre’s en el temps, en 
un univers que continua expandint-se.
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Què es un fòssil i com es 
forma?
Un fòssil és el conjunt de restes d'un 
organisme que ha viscut en el passat o una 
traça de les seves activitats, que s'ha 
conservat en roques sedimentàries com a 
resultat d'un procés físic o químic.

Com era la vida abans?
No se sap, perquè nosaltres coneixem només 
una teoria.

Que són els dinosaures?
Els dinosaures són un ordre de sauròpsids
rèptils.

Què és una civilització?
Conjunt de costums, idees, creences, cultura i 
coneixements científics, tècnics que 
caracteritzen a un grup humà en un moment de 
la seva evolució.

Quantes civilitzacions hi 
ha?
Hi han 36 civilitzacions aproximadament, com 
per exemple pirates, vikings….etc

Com va començar la 
vida?
La vida va començar per bactèries que van 
evolucionar a animals.

Qui va ser el primer humà?
El primer humà no se sap qui era però de la 
persona que van trobar més ossos es deia 
Lucy, i va viure fa 3,2 milions d’anys.

Qui va inventar el primer robot?
George Devol.
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Quantes galàxies hi ha? 
Moltes, però nosaltres només coneixem la 
nostra.

Com es va crear el big bang?
El Big bang es va crear amb un conjunt 
d'estrelles, i amb l’energia del conjunt 
d'estrelles va exclatar, i així es va crear el Big 
Bang.

Com era la primera casa?
La primera casa va ser construïda amb pedres 
i defecacions d’animals.

Quin va ser el primer avió?
El maneig de l'aeroplà va ser l'objecte de la 
primera patent dels germans Wright, 
presentada al març de 1903. El 17 de desembre 
d'aquell mateix any van aconseguir la seva 
gesta més coneguda, elevar-se en el seu 
primer aparell propulsat per hèlixs, el Wright 
Flyer I. 12 d'abril 2017.

Com es va crear la 
primera eina?
La primera eina es va crear amb una pedra 
forta i una més tova per afilar les eines.

Si la terra deixes 
de girar que 
passaria?
És molt improbable que es pari de 
cop però, si passés, l'atmosfera 
no s'aturaria. Els objectes que no 
estiguessin ancorats en terra 
ferma sortirien disparats, 
sobretot a prop de l'equador. Es 
produirien vents huracanats que 
escombrarien tot el que quedés i 
la seva fricció amb la superfície 
terrestre causaria enormes 
danys.13



Com era la terra abans?
L'origen de la Terra és el mateix que el de el 
sistema solar. El que acabaria sent el sistema 
solar va existir inicialment, com una extensa 
barreja de núvols de gas, roques i pols en 
rotació.

Quin va ser el primer videojoc 
i quan es va inventar?
El 18 d'octubre de 1958, William Higinbotham i 
Robert Dvorak, Sr. mostrar un simulador de 
tennis que van denominar Tennis for Two (Tennis 
per a dos)

D’on va sortir l’aigua 
de la terra?
Es creu que l'aigua va arribar al nostre planeta 
durant les fases tardanes del seu procés de 
formació. Algunes dades apunten a un 
bombardeig d'asteroides rics en minerals 
hidratats.

Com eren abans els humans?
Els humans abans eren com micos. 
Van trigar 6 milions de anys en 
evolucionar com som ara.

Quina va ser la primera marca de 
roba?
Es tracta d'una samarreta amb coll que 
pertany a el període de l'Antic Egipte.
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D’on van arribar el 
dinosaures?
Els primers dinosaures podrien haver-se 
originat a l'hemisferi nord, en el que ara és 
Regne Unit.

Quin va ser el primer 
animal?
El primer animal és el Dickinsonia

D’on va sortir un humà?
Els humans van sortir de les cèl·lules i 

després de micos . Es va descobrir amb els 
ossos dels abantpassats i amb el ADN

Quin va ser el primer 
aparell electrònic?
El tub electrònic va ser el primer aparell 
electrònic. I va servir per crear raigs X

Quin va ser el primer mineral 
que es va descobrir?
Cobalt, estava fet d’un metall de color gris molt dur.

Quina és la teoria de 
l'evolució?
La teoria de l'evolució sosté que els diferents 
tipus de plantes, animals i altres éssers vius a 
la Terra tenen el seu origen en altres 
organismes diferents que existien abans, a 
través de canvis intergeneracionals.

Quin va ser l'últim 
dinosaure? 
El Triceratop es creu que és l'últim 
dinosaure que va viure.

Quin va ser el primer 
fòssil de dinosaure 
que es va trobar?
L’Iguanodon
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ETAPES DE LA HISTÒRIA

Podem definir Prehistòria com el període de temps previ a la Història, transcorregut

des de l'inici de l'evolució humana fins a l'aparició dels primers testimonis escrits. La

importància de la escriptura com a frontera entre la Prehistòria i la Història, està en

que només a través dels testimonis escrits, podem conèixer amb certesa

esdeveniments, fets i creences d'aquelles persones que van viure abans que

nosaltres.

Al no existir el testimoni escrit, l'arqueologia es converteix en l'únic mitjà per

reconstruir els successos de la prehistòria, a través de l'estudi de les restes

materials deixades pels pobles del passat: les seves zones de residència, els seus

estris, així com els seus grans monuments i les seves obres d'art.

Per al seu estudi, la Prehistòria es divideix en tres períodes que es corresponen amb

la pròpia evolució de la humanitat. El més antic d'aquests tres períodes és el

Paleolític, el començament es remunta a fa uns 2.500.000 anys.

En aquesta etapa l'ésser humà utilitzava eines elaborades a força de pedra tallada,

os i pals. Durant aquesta època l'home va ser caçador, pescador i recol·lector, de

manera que portava una vida nòmada i solia col·locar els seus campaments a les

ribes dels rius on s'assegurava l'aigua i el menjar per un temps. En aquesta època es

va començar a utilitzar el foc (fa 1.500.000 anys aproximadament) i es tenien

creences religioses de caràcter màgic i es realitzaven cerimònies.

Prehistòria
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L’Edat Antiga o antiguitat és el període de la història entre el naixement de

l'escriptura i la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident el 476, que marca l'inici de

l’Edat Mitjana. És, per tant, el primer període pròpiament històric. També destaca

pel naixement de la majoria de ciències i arts actuals i d'una enorme expansió

demogràfica que va portar a crear grans imperis. Cal no oblidar que en les

mateixes dates un poble pot viure encara en la prehistòria (o protohistòria) i un

altre haver-ne evolucionat molt. El règim polític més abundant és la monarquia.

Sorgeix el comerç com a tal, amb l'aparició de la moneda i de les grans rutes

d'intercanvi.

Quins esdeveniments importants van passar?

Va aparèixer l'escriptura i la majoria de ciències actuals, va caure l’imperi Romà,

els pobles es van convertir en ciutats i van aparèixer dues civilitzacions les

urbanes i les clàssiques.

EDAT ANTIGA
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L’Edat Moderna és la quarta de les etapes en què es divideix tradicionalment la història

a Occident segons la historiografia francesa. L'Edat Moderna es pot fixar entre l’any

1453 i l’any 1492 de l’inici. L’Edat Moderna seria el període dels valors de la modernitat.

El període anterior es l’Edat Mitjana i el passat anterior l’Edat Antiga. Tradicionalment

es considera que les dates que marquen el final de l’Edat Mitjana i l'inici de l’Edat

Moderna és la caiguda de Constantinoble (es el nom de l’actual ciutat Istanbul de

Turquia). Des de finals de l'edat mitjana al segle XVIII, Europa coneix diverses fases de

creixement demogràfic i de prosperitat econòmica. L'esperança de vida no era gaire

elevada: depenent de la regió d'Europa que sigui observada, generalment de 30/40 anys.

EDAT CONTEMPORÀNiA

Edat mitjana
L’Edat Mitjana o l’Edat Medieval es el període de la historia d’Europa que va des del 

segle v fins al segle xv succeeix l'edat antiga, que acaba amb la caiguda de l’imperi 

Romà de d’Occident. El nom ve ser posat per les humanistes del Renaixement com a 

paraula despectiva ,perquè la considerem una època fosca compresa enmig de 

moments d’esplendor cultural. Actualment, els historiadors del període 

prefereixen matisar aquesta ruptura entre l’Edat Antiga i l’Edat Mitjana, de manera 

entre els segles i sol parlar-se d’antiguitat tardana, que hauria estat una gran etapa 

de transició econòmica, per la substitució del sistema esclavista, per la desaparició 

del concepte de ciutadania romana i la consolidació dels estaments medievals, per la 

descomposició de les estructures de l’imperi que dona pas a una dispersió del 

poder, l'absorció i substitució de la cultural.

Uns fets bastant important va ser que es va crear la brúixola, la roda, la vela, 

l’alfareria.

EDAT MODERNA

Més endavant us parlarem sobre l’economia, els vestits, els transports i l'alimentació
en aquesta època. No us la detallarem en aquest apartat, ja que cap grup ha triat
aquesta etapa. 18



TRANSPORT

A mitjans de l’etapa de l’evolució humana s’han creat molts transports. I ara us direm 
tots els transports de la història ordenats per etapes:

Prehistòria:
Com que en aquesta etapa no s'havia inventat
res, la persones es movien caminant.

Edat antiga:
A l’edat antiga es van inventar els 3 
primers transports de la història:
3500 a.C -Carros de rodes
3500 a.C -Les barques fluvials
2000 a.C –Es va fer servir el cavall

Edat Mitjana:

En aquesta etapa només hi havien:
-Els esperons per cavalcadures.
-I els esmentats anteriorment.

A l’edat moderna:
En aquesta etapa hi havia:

-La primera màquina voladora de Leonardo Da 
Vinci.
-El transport regular de viatgers en cotxe de 
cavalls de Blaise Pascal.

-La màquina voladora aerostàtica i el va 
inventar va ser el senyor Bartolomeu
Lourenço de Gusmão.

- Nicolas-Joseph Cugnot va inventar el primer 
automòbil a vapor.

-Els germans Montgolfiers van inventar els 
globus voladors.

Edat contemporània:
-1804 : Richard Trevithick construeix un prototip 
de locomotora a vapor.
-1814 : George Stephenson construeix la primera 
locomotora pràctica de vapor.
-1868: Bicicleta de seguretat.
-1868: George Westinghouse inventa el fre 
automàtic per ferrocarril.
-1886: Carl Benz construeix el primer automòbil 
impulsat a motor.
-1897: Hosea W. Libbey construeix la primera 
Bicicleta elèctrica.
-1900: a Alemanya, Ferdinand von Zeppelin
construeix el primer dirigible.

-1903: a Estats Units, Orville Wright i Wilbur
Wright realitzen el primer vol a motor.
-1904: primer Trolebús , Hull (Massachusetts).
-1907: London Electrobús Company construeix el 
primer Autobús elèctric.
-1912: Locomotora dièsel-hidràulica.
-1915: s'inventa el Patinet elèctric.
-1915: Aerolliscador.
-1932: primer carro de golf.
-1957: Sputnik 1, primer satèl·lit artificial.
-1985: Sinclair C5.
-1989: inventen el Snakeboard.
-2000: Honda Step Compo.
-2002: Segway.
-2004: Xangai Maglev.
-2008: Tesla Roadster.
-2009: Skoda 15 T Accessibilitat Tramvia.
-2013: Taula de dues rodes autoequilibrada.
-2018: Hydrail.
-2018: Toyota Mirai Vehicle d'hidrogen.
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ALIMENTACIÓ

PREHISTÒRIA
La teoria del que menjaven els homes de la 
prehistòria segons s’ha trobat a les dents i als 
ossos, menjaven fulles, fruits, llavors, insectes 
i branques tendres.

EDAT ANTIGA
En la edad antiga menjaven cereals, Les 

lleguminoses, i els fruits,i varios tipos de 
verdures.

EDAT MITJANA

A la Edat Mitjana menjaven potatge que era 
com una sopa amb verdures, carn, cereals i 
també menjaven pa,i varios tipos de fruits que 
donen els arbres.

EDAT MODERNA
El que menjaven a l’Edat Moderna era: els 
cereals el pa, i l’aliment central de la dieta 
diària. Així s’ha calculat el 70% de les reaccions 
calòriques de les classes baixes eren el pa i la 
farina de cereal.

EDAT CONTEMPORÀNIA

Actualment, el que es menja a l’Edat 
Contemporània es fruita, verdura, carn, peix, 
pa, i ara menja no tan saludable, hamburguesa, 
patates, fregides, pizza, etc.
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ROBA

PREHISTòRIA
Durant la Prehistòria o l’Edat de Pedra les 
persones duien roba feta de la pell dels 
animals que caçaven. En els llocs més freds 
portaven moltes capes de roba, mentre que en 
els més càlids anaven molt poc abrigats o, fins 
i tot, despullats.

Els grecs vestien amb túniques senzilles, 
drapejades, de llises, de llama o de cotó,i
amb una copa que podia tenir caputxa.

Normalment eren de colors blanc, colors 
vius o llises amb sanefes i adorns brodats, 
però mai estampats.

Els romans per la seva banda vestien unes 
simples túniques curtes cosides i lligades 
a la cintura amb un cordó que 
anomenaven “colobium”.

EDAT ANTIGA

Edat M;itjana
Igual que a l’època romana, els vestits 
canviaven molt segons la riquesa de les 
persones. Els més pobres, sovint pagesos o 
ramaders, duien roba feta de llana basta. Les 
dones duien vestits llargs fins als peus de 
diverses capes cenyits a la cintura. La última 
tenia la funció de davantal. El cap se’l cobrien 
amb una tela. Els homes portaven túniques per 
sobre dels genolls i mitjes que els cobrien les 
cames. Com que va ser una època freda també 
duien diverses capes, i es solien cobrir el cap. 
Les sabates eren de pell o d’espart.

EDAT MODERNA

En els homes la túnica es redueix a una 
camisa, damunt d'aquesta es posen un 
“gipó”. Un gipó (en català antic, també 
jupó, jubó o jubet) era una peça de roba 
masculina exterior amb mànigues, 
cenyida i curta fins a la cintura.

El vestit de les dones consta de tres 
peces: la camisa amb un gran escot; la 
vesta, llarga, cenyida, amb mànigues 
llargues; i la sobrevesta, vestit ampli de 
cintura en avall. En el cap porten còfies 
i es posa de moda un barret en forma 
de cucurull amb vels transparents.

EDAT CONTEMPORÀNIA
En aquest segle l'home vesteix amb l'anomenat vestit modern: jaqueta i pantalons rectes fins 
als peus. Les casaques llargues es transformen en abrics i jaquetes fins als malucs; els 
calçons queden com a peça esportiva. Les dones porten vestits cenyits a la cintura amb 
enagos per donar volum. Porten barrets molt grans i guarnits.Cap a finals de segle les 
faldilles només tenen volum pel darrera fent una cua o polissó.Durant aquest segle la roba 
sofreix una gran evolució. Els vestits s'escurcen i es cenyeixen pels malucs, és la moda 
xarleston. La dona comença a utilitzar el pantaló (gran escàndol). Els pantalons dels homes 
es fan més amples. Utilitzen pullovers i sweaters, desapareixen els barrets. 
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ECONOMIA

PREHISTÒRIA
L'economia del Neolític (darrera etapa de la 
prehistòria) es caracteritza per una 
població sedentària, pel desenvolupament 
de les primeres tècniques agrícoles, la 
domesticació de les primeres espècies 
animals i la terrisseria,

EDAT ANTIGA
Amb la revolució neolítica i les primeres grans 
civilitzacions sorgeixen les monedes (i abans 
les matèries que actuen com a referència, com 
ara la sal, l'or o les joies). El comerç esdevé 
una forma de riquesa i un treball específic que 
obliga a incrementar els contactes entre 
pobles i millorar el transport. L'Estat es 
converteix en un agent regulador econòmic 
que recull taxes per a les grans obres i 
serveis.

EDAT MITJANA
Com en l'edat antiga, el sistema econòmic es 
basava en l'agricultura, sota la nova forma 
feudal. Les classes altes, la reialesa, la 
noblesa i el clergat eren els propietaris de les 
terres que els camperols, que componen la 
majoria de la població, s'encarregaven de 
conrear.

EDAT MODERNA
Aquesta edat es caracteritza per una 
economia dels Temps per l'auge del 
capitalisme comercial, aquest sistema 
venia desenvolupant-se des de la Baixa 
Edat Mitjana, quan les necessitats 
econòmiques d'Occident van donar pas a 
una complexa xarxa de relacions 
comercials, locals, comarcals i 
internacionals, dirigides per una burgesia.EDAT CONTEMPORÀNIA

L'economia en l'edat contemporània s'imposen
la industrialització i el capitalisme, és un
sistema econòmic la indústria estava entorpida
amb regles, es prohibia el tràfic de diferents
productes, com cereals, que s'havien de
consumir en el lloc de producció i s'aplicaven
drets de duana, que en molts casos anul·lava
l'intercanvi.
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CIVILITZACIONS DE LA 
HISTÒRIA

Civilització Xinesa
La civilització Xinesa és la civilització més antiga de del mon que encara està viva. La 

civilització Xinesa és coneguda pel seu estil de construir els edificis, el seu menjar, la 

seva filosofia, música i art. La civilització xinesa es va contaminar per la del seu 

voltant ( Japó, Corea, Vietnam etc...). També l'escriptura xinesa està basada en l'ús 

dels signes propis anomenats "caràcters xinesos" aquest sistema d'escriptura, 

d'origen logogràfic i similar en aquest sentit als sistemes maia i egipci. 

L'antic Egipte va ser una civilització del nord-est d'Àfrica que es
desenvolupa al voltant del curs mitjà i inferior del riu Nil, en el
territori que avui en dia correspon a Egipte i el nord.

Els primers habitants d'Egipte es van establir a les riberes del Nil
fugint del desert. Aquests primers indígenes, aïllats i sense
enemics propers, eren governats per éssers "divins" als quals van
seguir sèries de reis semi heroiqcs.

A quin any van començar? I acabar?
Va començar amb la unificació d'algunes ciutats de la vall de Nil, al
voltant de l'any 3150 A.C. Va acabar a l’any 31 A.C.

En quins déus creien?
Amon "El Ocult" Amon era la divinitat més versàtil i coneguda, el
rei dels déus.
Era un dels déus més importants per als egipcis. L'ésser que

il·lumina cada dia. Era el déu de l'escriptura i els càlculs. Era
considerada la mare, l'origen de tot l'existent….

EGIPCIS
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ENTREVISTES

Entrevista a...
Charles Darwin

Hi Charles, we are the group of history writers and now we are going to ask you a few 

things about your work.

1.Why were you famous?

I was famous because I made the theory of the evolution of the species.

2. Where did you lived?

I lived in Down House, London and Shrewsbury.

3.Did you have siblings?

Marianne, Caroline, Susan, Erasmus and Emily Darwin.

4.Did you had a child?

Yes, I had 3 childs, Anne Darwin, George Darwin and Leonard Darwin.

5.Where you were born?

I was born in UK.

6. Did you take out a book?

Yes I did, the name of the book is: the evolution of the species.

Thank you so much for answering these questions Charles, goodbye Charles Darwin.
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Entrevista a...
HOMO HABILIS

Hola, Homo Habilis en aquesta entrevista et volem fer 
algunes preguntes.

Com és el teu nom complet?
El meu nom complet és “Pezinjantrop”.

On vivies?
Jo vivia a la sabana d'Àfrica.

Quants kilos pesaves?
Pesava uns 40 i 50 kilos.

Què menjàveu allà?
Menjàvem fruits, fulles, plantes i animals petits.

Quines van ser les coses que havíeu inventat?
Vam inventar els instruments de pedres i eines, com per 
exemple…

Gràcies Homo habilis per respondre les nostres 
preguntes.
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Entrevista a...
LUCY

Hola, som els investigadors, que esta format pel Daniel, la HuaQi, la Martina i l’Arush i et

volíem fer unes preguntes:

Qui ets?

Jo sóc una espècie de mico, però que puc caminar com una persona, i tinc les mateixes

característiques que un humà.

Com vas morir?

Jo vaig morir, perquè estava jugant a pujar-me als arbres, però de cop i volta em vaig

caure de l’arbre amb molta altura. I ja sabeu el final...

Quants anys tenies quan vas morir?

Vaig morir quan tenia 20 anys.

Quan et van descobrir?

Vaig ser descoberta el 24 de novembre de 1974.

On estan els teus ossos?

El fòssil original de Lucy es conserva al Museu Nacional d'Etiòpia d'Addis Abeba, on el

públic hi pot veure una rèplica.

D’on ve el teu nom?

El nom Lucy prové de la cançó Lucy in the Sky with Diamonds dels Beatles, que els

membres del grup investigador estaven escoltant la nit després del descobriment quan

eren a la tenda analitzant els ossos.

Gràcies per respondre les nostres preguntes, ens ha agradat molt saber tant de tu.

Adéu!
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Entrevista a...
CAVERNÍCOLA

Que menjaven els cavernícoles?

Menjaven animals, insectes i altres coses mes.

Com vivien els cavernícoles?

Els cavernícoles eren gents de la Prehistòria que vivien a les Cavernes,

eren nòmades, ja que no posseïen en un lloc fix per viure, fins que de poc

es van fer sedentaris.

Com eren les costums dels cavernícoles?

Els costums dels cavernícoles era caçar animals.

Quants anys podien viure els cavernícoles?

El cavernícola podia viure aproximadament 72 anys.

Com anaven vestits els cavernícoles?

Els cavernícoles eren plens de pells i mai es dutxaven.

¡Gràcies cavernícola!
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Sabíeu que…

Abans els pèl-roigs eren perseguits per desconfiança?

El primer animal de la terra va ser 
“Dickinsonia”.

El primer videojoc va ser “Tennis for two”.

Les monedes es van inventar en el oest d’Àsia 
menor en Lídia, sorgeix per primera vegada al 
principis del segle VI a.C.

Els Homo Habilis pesava uns 40 i 50 kilos

Sabies que A partir dels 8 anys els nens 
assisteixen a les escoles on acabaven 
d’aprendre a llegir i escriure 28



El procés de transformació econòmica va començar amb el pas d'una economia 
agrària i rural a una altra de comercial i mercantil.

'Lucy', el nostre ancestre- més famós, va morir en caure d'un arbre

Als romans no els hi agradava rentar-se 
amb aigua calenta.

Va haver-hi una guerra entre França i Inglaterra i va durar 116 
anys.

Els romans utilitzaven un segon plat per escopir.
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passatemps
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ESPEREM QUE 
US HAGI 

AGRADAT!
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