
EXERCICIS PER PRACTICAR 

PRACTICA LA HISTÒRIA 

1.- Explica el procés d’hominització. 

Et poden ajudar els següents enllaços: 

https://www.slideshare.net/vigarcas/proceso-de-hominizacin-42158095 

https://vcastello.wordpress.com/1o-eso/tema-5-la-prehistoria/ (aquest sols per l’arbre dels 

diferents homos) 

2.- Característiques del Paleolític.  

Explica l’economia de caça-recolectors, la societat, la importància del foc, l’habitatge, la 

tecnologia lítica,  l’art parietal escola franco-cantàbrica i llevantina),... 

3.- Característiques del Neolític.  

Explica l’economia de productors i els canvis que es produeixen en aquest sentit respecte al 

paleolític, la societat, l’habitatge, la tecnologia (ferramentes, ceràmica,...),  l’art 

macroesquemàtic i els inicis del megalítisme. 

4.- Característiques de l’Edat dels Metalls. 

Comenta quina va ser l’evolució (coure, bronze, ferro). Compara-la amb el neolític pel que 

respecta als canvis en l’economia, la societat (jerarquització i divisió del treball), l’habitatge. 

Innovacions tècniques i aparició de nous invents (vela i roda) i la seva importància, l’art 

megalític (especialment el balear)... 

5.- Societats Fluvials: Mesopotàmia. 

Desenvolupa el tema fent un anàlisi de la importància dels rius en el desenvolupament 

d’aquestes societats, de la seva economia, societat i aspectes culturals com l’escriptura, la 

religió i l’art (especialment les seves aportacions i els edificis més característiques). 

6.- Societats Fluvials: Egipte. 

Desenvolupa el tema fent una anàlisi de la importància del Nil en el desenvolupament d’aquesta 

societat, de la seva economia, jerarquització de la societat i aspectes culturals com l’escriptura, 

la religió (deus, judici d’Osiris,..), , i l’art (dibuixa i desenvolupa especialment dels tres tipus 

d’enterraments). 

https://www.slideshare.net/vigarcas/proceso-de-hominizacin-42158095
https://vcastello.wordpress.com/1o-eso/tema-5-la-prehistoria/


7.- Societats Esclavistes: Grècia. 

Fes una cronologia de la Grècia clàssica. Què uneix i que separa als grecs? Què són les polis? 

Explica l’economia i la societat grega. Per què es va iniciar el procés de colonització grec? Què 

té a veure amb les Olimpíades? Explica les diferències polítiques entre Atenes i Esparta. Explica 

les guerres Mèdiques i les del Peloponès. Explica la religió grega.  

Explica l’art grec. Arquitectura (ordres clàssics, el temple i principals edificis) i escultura. 

 

8.- Societats Esclavistes: Roma. 

Fes una cronologia dels tres períodes polítics de Roma (monarquia, República i Imperi) i 

explica’ls. Desenvolupa en les característiques de les institucions de la Roma Republicana. 

Explica l’economia i la societat romana. Explica la religió romana.  

Explica l’art romà. Arquitectura (principals edificis i forma de construcció) i escultura. 

 

9.-Ibers i Celtes a la Península Ibèrica.  

Per desenvolupar aquest tema et pot servir aquest Prezi: 

http://prezi.com/jx6thwnbpcst/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 
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