
 
 
 

 

ACTIVITAT:  FABRICACIÓ D’UNA LLÀNTIA DE FANG NEOLÍTICA  

 
Descripció de l’activitat:  
 
Per finalitzar el tema de la prehistòria els alumnes de 1r d’ESO van fabricar a classe de 
socials una llàntia de fang com les que utilitzaven les persones del neolític per il·luminar 
l’interior de les coves. Amb aquesta activitat van poder experimentar el procés de 
fabricació d’una llàntia a partir del treball amb l’argila i  un cop assecada la van omplir 
de llard animal i la van encendre . 

Quin procés vam seguir:  
 

• En primer lloc vam explicar a classe les diferents tècniques per treballar i decorar 
el fang tal i com creiem que ho feien les persones del neolític. En principi per 
treballar el fang  podíem fer servir  dues tècniques:  

 
- A partir d’una bola d’argila es podia fer un forat al mig i a continuació es podia 

anar modelant la peça de ceràmica 
 

 
 

 
- A partir de “xurros” de fang superposats uns a sobre dels altres es podia anar 

fabricant  la peça.  
 

 

   
 



      
 
  Com la peça que havien de fabricar era una llàntia vam creure més convenient utilitzar 
la tècnica que parteix d’una bola de fang.  
 

 
• A continuació es va demanar a l’alumnat que per fer la llàntia haurien de portar 

argila i per decorar-la petites branques o petxines. Cada alumne faria una llàntia. 
La ceràmica  més típica del neolític era l’anomenada ceràmica cardial i se 
l’anomenava així perquè estava decorada amb les impressions que es feien amb 
una petxina anomenada càrdium (escopinya) . Es va decidir que podrien decorar 
la llàntia com volguessin.  
 

 
 

• La resta de material el portaria la professora: cordill i llard de porc 
 

• Procés de fabricació de la llàntia. L’alumnat per fer la llàntia va seguir aquestes 
indicacions tot fixant-se en un  dibuix orientatiu  :  
 
Vam fer una bola amb el fang. A continuació van fer un forat al mig i partir d’aquí 
van anar modelant un recipient de forma còncava del qual sobresortia una petita 
nansa.  
Un cop fetes les llànties les vam deixar assecar uns quants dies.  



 

• Un cop assecades vam procedir a omplir-les de llard animal. El curs passat vam 
experimentar a omplir-les amb llard de xai i llard de porc i vam arribar a la 
conclusió que el que anava millor era el de porc. Enmig del llard es va col·locar 
un tros de cordill remullat també en el greix.   
 

• I vam encendre  les llànties.  
 

• A continuació vam baixar les persianes de la classe, vam apagar el llum elèctric  

i en silenci vam imaginar com es podien sentir les persones del neolític quan es 

feia de nit i il·luminaven les seves cabanes  o coves  amb llànties d’aquest tipus. 

Les llànties ens van permetre poder-nos il·luminar de la mateixa manera com ho 

feien els prehistòrics.  

Temporització:  

30 minuts d’explicació del què faríem + 1 hora per a realitzar l’objecte + 30 minuts per 

omplir la llàntia de llard i encendra-la  

Exposició de les llànties: Les llànties van quedar exposades al vestíbul de l’institut 
durant dues setmanes.  
 
Els objectius de l’activitat són :  

 

- Conèixer què és l’argila, per a què serveix i com es transforma 

- Conèixer les principals tècniques de fabricació de recipients amb argila ( amb 

una bola, amb “xurros”. 

- Conèixer les principals tècniques decoratives de la ceràmica prehistòrica ( 

impresa cardial, incisions amb un punxó...) 

- Conèixer  el procés d’elaboració d’una llàntia amb argila.  

- Valorar la utilitat de l’arqueologia experimental per conèixer millor la vida dels 

nostres avantpassats.  

 
Valoració de l’alumnat:  
 
La valoració que va fer l’alumnat de l’activitat va ser molt positiva. Van mostrar molt 
interés i motivació des del primer moment.  
 
Imatges :  



 
 

 



 
 

 


