
PROJECTE: ELS PICAPEDRES 

 

Els nens i nenes de P5 som la classe dels PICAPEDRES i al llarg 

d’aquest curs treballarem entorn a aquest projecte amb l’objectiu 

de conèixer d’on venim i aprendre com vivien els nostres 

avantpassats. 

Quan els nens i nenes van saber que serien la classe dels 

Picapedres van estar molt contents. Alguns no sabien qui eren, 

d’altres si, però va ser molt fàcil conèixer-los una mica gràcies als 

dibuixos animats.  

Vam començar decorant la paret exterior de la nostra classe amb les nostres fotos convertits en 

picapedres.  

 

Per tal de documentar-nos vam fer una sortida al Museu de Lleida, on ens van explicar els trets més 

característics de  la vida a la prehistòria. Dins de l’aula didàctica hi havia una mena de campament 

prehistòric, on vam poder veure com vivien i de quina manera construïen les seves cases i quines eines i 

estris feien servir.  

 

Ens vam posar dins d’una cabana feta amb pells, vam poder tocar ossos d’animals, vam conèixer diferents 

instruments musicals... però el que més ens va cridar l’atenció va ser una maqueta reproduint el paisatge i 

la vida prehistòrica.  



 

 

Després de l’aula didàctica vam fer una passejada pel museu, vam veure moltes de les coses que ens 

havien explicat i finalment, vam observar la rèplica de la cova del Cogul, on vam observar diferents 

pintures rupestres i vam aprendre com es feien. Aquí vam descobrir que en aquella època també pintaven, 

i ho feien a les parets de les coves. No feien servir retoladors, ni colors com fem ara, sinó que utilitzaven 

sang dels animals, fangs i altres tints naturals. 

 

 

 

  



A partir d’aquesta sortida ens vam començar a fer més preguntes i vam decidir demanar ajuda als pares 

fent una nota i explicant-los que necessitàvem. 

 

Uns dies després, alguns de nosaltres vam portar contes, objectes i dibuixos relacionats amb el tema.  

 

Una altra cosa que vam fer, va ser decidir el nom dels diferents grups de taules de la classe. 

 

Després de la sortida al museu tots vam estar d’acord en que volíem muntar una maqueta d’un 

campament prehistòric semblant al que havíem vist. Així que vam fer una pluja d’idees sobre com havia de 

ser aquest.  

 



Necessitàvem material per poder construir-lo, i vam decidir fer una sortida als camps elisis per agafar 

pedres, bastonets, escorces, sorra... i tot allò que ens pogués ser útil per construir la nostra maqueta. 

 

Poc a poc i per grups, durant els racons, vam anar construint la maqueta. Primer de tot vam jugar a 

classificar tots els materials que havíem recollit a la sortida pels camps elisis. 

 

Seguidament vam fer la base pintant el riu i el llac amb pintura i cobrint la fusta amb sorra i cola blanca. 

 



Després, vam anar construint altres elements, com les cabanes, la cova i el volcà. 

 

 

 

Per fer la cova vam comptar amb l’ajuda de la mare de la Iman, que va voler venir a donar-nos un cop de 

mà amb la construcció de la maqueta. 

  

  



També vam fer diferents tipus d’arbres. 

 

I aquest ha estat el resultat final de la nostra maqueta desprès de moltes hores de feina.  

 

 

 

 

Paral·lelament a la construcció de la maqueta hem anat fent altres descobriments i activitats.  

Hem vist la pel·lícula de “LOS CROODS”, que explica les vivències d’una família 

prehistòrica. D’aquesta hem après que per poder menjar havien de caçar o pescar 

animals amb les llances o altres eines i, que també podien recol·lectar diferents 

tipus de fruites. Hem vist que un dels gran descobriments d’aquesta època va ser 

el foc.  

Aquest descobriment els va fer la vida més fàcil, ja que és una eina que els servia 

per poder escalfar-se, cuinar els aliments, il·luminar les coves fosques i fins i tot, 

per espantar el animals. 



 

Hem provat de fer les nostres pròpies pintures rupestres utilitzant cafè i colorant dissolt amb aigua. 

 

També ens hem disfressat d’homes i dones prehistòrics amb robes d’estampat animal. 

 

 

... 


