
UNITAT: PREHISTÒRIA
CAPÍTOL: 1º AVENTURA: ¡ALIMENTA A LA TEVA TRIBU!

▀ COMPRENSIÓ ESCRITA I ORAL

Respon a les següents preguntes relacionades amb el capítol.
1. ¿Per què el grup d'Homo Sapiens es dirigeix al Nord d'Àfrica?

2. Relaciona els personatges amb les solucions que proposen al problema plantejat 
en el capítol.

1. CHAMAN A) Perseguir els animals cap al nord i  caçar-
los.

2. CAÇADOR B) Realitzar rituals sagrats i alimentar-se 
d'arrels.

3. CURANDERA C) Sol·licitar protecció a la Deessa de la 
Fertilitat.

3. Quina solució escull finalment la tribu?

4. A quins animals donen caça i de quina manera ho duen a terme?

5. Com esquiva Maurius l'amenaça que suposen els lleons? Marca una X en la 
resposta correcta:

Els canta una cançó per tranquil·litzar-los 
Encén una foguera per espantar-los
Comparteix uns trossos de carn amb els lleons
Els prepara un parany i els caça



6.  De la següent llista d'imatges, selecciona amb una X els objectes que Maurius va 
utilitzar en la seva aventura. A continuació escriu una petita descripció dels tres, 
basant-te en el text llegit fins ara:

Deessa de la Fertilitat Fletxes amb punta de sílex

Dolmen Torxa

Botins de pell Ceràmica neolítica

OBJECTE 1:
Nom i descripció:

OBJECTE 2:
Nom i descripció:

OBJECTE 3:
Nom i descripció:



7 VOCABULARI. A continuació apareixen diferents definicions de paraules del capítol. 
Completa-les.

C_ _ _ _ _ : Persona que té poders per contactar amb els esperits de la naturalesa.
C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _: Persona que recull  herbes curatives.
C _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Persona que caça animals per alimentar-se.
S_ _ _ _ : Pedra que s'utilitzava per encendre foc o per fer les puntes de les fletxes.
F_ _ _ _ _ : Adjectiu que significa donar vida. Es pot aplicar als éssers vius i a la terra.
A_ _ _ _ _ _ _ _ : Animals que es caçaven a Àfrica en la Prehistòria.
F_ _ _ _: Es va descobrir la manera d'encendre-ho en la Prehistòria. Dóna calor i serveix 
per cuinar aliments. 

8. Busca informació sobre els HOMO SAPIENS (Homes moderns). 
Completa la  fitxa amb les següents fonts informatives:

• FUNDACIÓN ATAPUERCA (  http://www.atapuerca.org/Homosapiens.pdf   )  

HOMO SAPIENS
Temps d'aparició
Lloc d'aparició
Característiques 
físiques

Eines que utilitzaven

Com vivien

Art

http://www.atapuerca.org/Homosapiens.pdf

