
Obriu la vostra caixa i observeu tot el que hi ha dins. Sabríeu dir què hi ha
representat, en aquestes pintures?
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A la vostra caixa s'ha colat un
intrús... un motiu que no es va
pintar a la Prehistòria. A veure
si endevineu quin és!



Imagineu que sou els pintors i les pintores de la Prehistòria. Per poder pintar, necessitareu cinc coses: unes eines, un
suport, pintures, uns motius i una tècnica. D'aquestes cinc coses, què creieu que hi ha a la vostra caixa? Pinteu la
definició que descriu els vostres objectes:
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Què es pintava i gravava a la Prehistòria?

A la Prehistòria trobem representacions molt diverses: animals, figures humanes, figures geomètriques...
Retalleu els textos, ajunteu cadascun d'ells amb la imatge que descriu i comproveu si les heu encertades
totes!
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3 La Prehistòria va ser un període de temps molt llarg, i les pintures van anar evolucionant amb el pas del temps. A
vegades és fàcil identificar els motius representats, com ara els éssers humans o els animals. A vegades, però, això no
és gens fàcil, sobretot quan ens trobem amb figures geomètriques i signes. Mireu detingudament aquests motius:
quines diferències hi trobeu? Penseu que és fàcil reconèixer què hi ha pintat? Quina creieu que és la més difícil?
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Si us fixeu bé, veureu que a la Roca dels Moros del Cogul hi ha figures molt diferents... quines
diferències trobeu entre totes aquestes? S'assemblen a la resta de pintures que hi ha a la vostra
caixa? Creieu que van ser totes pintades i gravades en el mateix moment?
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És hora d'explicar als vostres companys tot el que hi ha a la vostra caixa!

En aquest espai podeu escriure o dibuixar tot allò que creieu que és important. Us ajudarà a l'hora d'explicar
als vostres companys tot el que heu treballat.
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1. Cova de l'Aranya
La Cova de l'Aranya està situada a Bicorp (País Valencià), a prop del riu Escalona.
Entre les pintures de la cova hi ha una molt singular: una dóna que puja per unes
lianes per arroplegar la mel d'un rusc. Al voltant de la dóna hi ha algunes abelles
voletejant.

2. Abrics de l'Ermita
A la Serra del Godall, a la comarca del Montsià (Tarragona), es van trobar més d'una
desena d'abrics amb pintures rupestres prehistòriques. Aquesta pintura correspon a
l'Abric I, i representa un caçador corrent amb un arc i un cérvol que mira a l'esquerra,
del qual només van dibuixar el contorn.

3. La Balma dels Punts
Les pintures rupestres de l'Albi es troben a una balma de 10 m. d'amplada. Aquí hi
trobem una franja amb uns 400 punts distribuits en línies horitzontals. Aquest punts
són els que donen nom a la balma.

4. Cova dels Cavalls
Aquesta cova es troba en el Barranc de la Valltorta, al País Valencià. De tots els
conjunts rupestres que trobem en aquest barranc, el de la Cova dels Cavalls és el més
important: representa una cacera, amb homes disparant fletxes contra un ramat de
cérvols.

5. Cueva de El Castillo
Aquesta cova és a Cantàbria, al Monte del Castillo, on també hi trobem altres coves
amb pintures rupestres. A les seves parets s'hi van pintar animals, signes i també
referències al cos humà. Destaquen, per sobre de tot, les mans.

6. Portell de les lletres
Aquest conjunt està situat al marge esquerre del Barranc del Llort. La majoria de les
figures corresponen a semicercles radiats, elements ovals i curvats, cercles... Totes les
figures van ser pintades en tons vermells.

7. La Roca dels Moros
Les pintures del Cogul van ser descobertes l'any 1908. A més de pintures, on es
representen éssers humans i animals, també hi ha gravats. La Roca dels Moros va ser
utilitzada durant mil∙lenis com a santuari.

8. Levee boy losing umbrella
Aquest motiu també està pintat a la paret... però no és una pintura prehistòrica! És
un graffiti del famós artista Banksy, i és l'intrús de la vostra caixa.




