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               LES ETAPES DE LA HISTÒRIA 

Què és la història? 

·    La història és l’estudi dels fets del passat i de l’evolució de 
les formes de vida de la humanitat des dels seus orígens fins 
als nostres dies. 

·    La història ens explica com vivien els homes i les dones del 
passat. 

Qui són els historiadors i les historiadores? 

Són les persones que es dediquen a investigar el passat i 
analitzar els esdeveniments que han passat. 

La història s’estudia a partir de: 

-Les fonts històriques: són els documents o testimonis que 
ens informen sobre com es vivia en el passat. 

Aquestes fonts poden ser: escrites, orals, materials i 
gràfiques. 

-La cronologia: els fets s’ordenen des dels més antics als 
més moderns. Per ordenar-los amb el temps necessitem un 
punt de referència. A la nostra cultura ho fem a partir del 
naixement de Crist. Si va passar abans escrivim les lletres 
a.C. i si va passar després d.C. 

-Per mesurar el temps històric a més dels anys i les 
dècades (10 anys) fem servir unitats de temps més 
àmplies: els segles (100 anys) i els mil·lennis (1000 
anys). Els segles i els mil·lennis s’expressen amb 
nombres romans (I,II,III,IV,V...). 



Els historiadors han dividit la història en cinc etapes. 

 
PREHISTÒRIA                                                             HISTÒRIA 
 
 

La història comença quan apareix l’escriptura. Tot els fets anteriors 
que van passar abans es considera prehistòria. Per tant, la història 
comença quan apareix l’escriptura, els primers escrits. 
 
 
   
 

 

Preguntes: 

 

1- A quants anys ens referim quan parlem de: 

Un segle: _______________________ 

Un mil·leni: _____________________ 

         Una dècada: ____________________ 

 



2- Ordena les etapes de la història de més antiga a més recent.  

Escriu 1, 2, 3, 4, i 5. 

                    Edat antiga 

                    Edat contemporània 

                    Edat mitjana 

                    Prehistòria 

                    Edat moderna 

 

3- Quin és el període més llarg de la història?  

 

        _________________________________________________ 

 

4- Què volen dir aquestes inicial a.C i d.C? 

 

  

 

5- Diferència entre prehistòria i història. 

 

 

 

 

6- T’has fixat en el prefix pre-? Busca tres paraules que tinguin el 

prefix pre-. 

 

_________________________________________________ 


