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JUSTIFICACIÓ 
 

Jo trio aquest tema perquè l’any passat vaig estudiar com es va crear la Terra. De moment 

crec que primer només existien els peixos  i es van començar a formar altres animals, com 

la vaca, l’ovella, etc.  Però no estic segura  al 100%, perquè, crec que també pot ser, que 

primer eren micos i van començar a agafar forma humana, o sigui,van agafar forma diferent 

del seus avantpassats, ara som més alt que abans. Però el que més m’interessa és: 

1. Si el primer humà era home o dona 

2. Com ens creix el cabell i perquè 

3. Com era l primer humà/na de la Terra 

4. Com va néixer el primer humà/na 

La informació la puc trobar en llibres o en internet 



Índex 

• Punt 1: eix cronològic 

• Punt 2: quines eren les característiques físiques i les activitats que feien?    

• Punt 3: què és el paleolític? 

• Punt 4: quina es la ciència que es dedica a estudiar l’origen de l’home? 

• Punt 5: com crec que serà l’home dintre de 100.000 anys i perquè? 

• Conclusió 

• Bibliografia    

 



Punt 1 

Homo habilis Homo erectus Homo sapiens  Homo 

sapiens sapiens 

Va viure fa 2,4 milons d’anys                                                      Va viure entre fa 2 milions 

d’anys i 70 000 anys abans 

del present  

Fa uns 69.000 mil anys Des de fa uns 35.000 anys. 



HOMO HABILIS 

Característiques físiques:capacitat cranial (670-750 cm3) ,absència de la cresta sagital, un rostre projectat cap en 

fora, alçada d’1,20 metres .  Primers homes i dones comencen a saber agafar coses amb les mans. 

 

 

 Activitats que feien: caçaven, pescaven, amb les eines que ells fabricaven. Les eines són molt senzilles fetes de 

còdols de riu. Vivien en grups 

 



HOMO ERECTUS 

Característiques físiques: estatura de 150 o 160 cm, un crani força  voluminós (contenia un cervell de 

1 000-1 100 cm 3, proper a l’home modern), encara que amb front més petit que el nostre, les dents 

grosses, amb molars semblants als dels homes actuals, i unes extremitats també comparables a les 

de l’home modern. Camina totalment recte. 

 

 Activitats que  feien: Vivien el grups organitzats per la caça, caçaven, feien cabanyes I ja coneixien 

el foc. Les eines són de pedra: destrals, puntes... 

 



homo sapiens: 

 

    Característiques físiques: comencen a caminar amb l’esquena recte, La cara era molt massissa i 

ampla, amb un front supraorbitari molt gran i projectat cap endavant, igual que el nas. Els narius 

estaven orientats cap a baix. La mandíbula era menys robusta  que l’Homo habilis, sense mentó, i 

amb unes dents similars a les de l’ésser humà actual, encara que més grans. 

 

      Activitats que més feien: caçar, construir... 

 



HOMO SAPIENS SAPIENS 

    Característiques físiques: caminem amb l’esquena recte, som més alts que els altres homos, “som 

més intel·ligents”... 

    

   Activitats que més fem: aprendre sobre els nostres avantpassats, jugar amb amics, família... 



Punt 3 

El Paleolític (del grec παλαιός, Palaios: 'antic', i λίθος, lithos: 'pedra') vol dir pedra nova. 

Aquest nom ha estat creat per l’arqueòleg John Lubbock en el 1865 en contraposició al de Neolític.  

És el període més llarg del’existència de l’esser humà i s’estén des fa uns 2,5 milions d’anys (a l'Àfrica) fins 

fa uns 12 000 anys.  

 

Encara aquesta etapa s’identifica amb l’ús d’útils de pedra tallada, també s'utilitzaven altres material com: 

os, asta, fusta, cuir, fibres vegetals, etc. Durant la major part del Paleolític inferior les eines lítiques eren 

 gruixudes, pesades, tosques i difícils de manejar, però a llarg del temps es van fent cada vegada  

més lleugeres, petites i eficients. 

  

L’home del Paleolític era nòmada, és dir, la seva vida estava caracteritzada per un desplaçament continu o 

periòdic per buscar aliment. 



Punt 4 
Eduald Carbonell, arqueòleg,antropòleg català,va descobrir amb altres, l’homo Antecessor al jaciment 

d’ Atapuerca (Burgos). Es creu que aquesta espècie d’homo és l’eslabó entre el Sapiens  i el Sapiens 

SapieNs. 

Els fòssils i les restes trobades fan pensar  que l’Homo Antecessor tindria unes proporcions 

corporals similars a l’home actual, però amb el tronc una mica més ample i un 30% més de pes. 

Caçador i recol·lector de petits animals, ous i plantes silvestres, tindria una vida de només  40 o 45 

anys. Practicaría el canibalisme i lluitaría contra grups humans propers per defensar i ampliar 

el seu territori.  



Punt 5 

 Jo m’imagino l’home dintre de 100.000 anys així:  

• La cara més ovalada que la que tenim ara. 

• Els cabells de colors, i amb uns pentinats súper estranys. 

• Els ulls normalment de colors clars com blaus, verds… 

• El nas petit. 

• Els llavis roses i ni molt grans ni molt petits. 

• D’altura més o menys alta. 

• Cos de robot. 

• Molt flexible. 
  

  

 



conclusió 

• M’ho he passat  molt bé fent aquest treball i he après molt.   

  

 



bibliografia 

• He trobat la informació a Internet i a  molts llibres de la clasee i la 

biblioteca. 

 


