
EDAT 

ANTIGA 

6è de Primària 

CEIP  “Miguel Bordonau” 



PREHISTÒRIA 

• Des de  l’aparició  dels primers humans fins a la invenció de 
l’escriptura  (any 3500 a. C.). 

 

EDAT ANTIGA 

• Des de  la invenció de l’escriptura fins la caiguda de l’Imperi Romà 
(any 476). 

EDAT MITJANA 

• Des de la caiguda de l’Imperi Romà fins el descobriment 
d’Amèrica  (any 1492). 

EDAT MODERNA 

• Des del descobriment d’Amèrica fins a la Revolució Francesa 
(1789). 

EDAT CONTEMPORÀNIA 

• Des de la Revolució Francesa fins l’actualitat. 
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Els primers 
pobladors 

Ibers 

Celtes 

Tartessis 

Pobles 
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• Van viure  al sud i a l’est de la Península Ibèrica 
entre els segles VI  i  II  aC. 

 

• Construïen les ciutats en llomes elevades i les 
rodejaven de muralles de pedra i atovó. 

 

• Les cases eren rectangulars i solien tenir només 
una habitació. 

 

• Es dedicaven a l’agricultura, la mineria i el 
comerç. 

 

• Tenien una llengua i una escriptura pròpies, que 
no han pogut ser desxifrades. 

 

• Manifestacions artístiques com la Dama d’Elx i el 
Guerrer de Moixent. 

Ibers 



Els  Ibers 

Poblats ibers de 
Terol 

El Tossal de Sant Miquel, Llíria 



Poblat ibèric del Puntal dels Llops (Olocau).  
 

Està delimitat per una muralla amb una torre 
de vigilància de planta quadrangular.  
En el seu interior hi havia 17 vivendes 
distribuïdes als costats d’un estret carrer.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:0139_Puntal_dels_Llops_22_6_2000.jpg


Conjunt de ceràmica del Puntal dels Llops 

Crema perfums en 
forma de cap de la 

deessa Demeter/Tanit. 
Segle III  aC. 

Puntal dels Llops 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/01592_Bodegon_Puntal_2.JPG


Tomba ibèrica 
d’Azaila (Terol) 

Recreació poblat iber 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Azaila_-_Tumba_%C3%ADbera.JPG




Recreació d’una 
casa ibera 



Manifestacions artístiques 

Guerrer de Moixent 

Vas funerari 

Ceràmica pintada amb 
decoració figurada pintat amb decoració geomètrica 

Dama d’Elx 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Guerrero_de_Mogente.jpg
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Tossal-necropolis-pebetero.jpeg
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Albufereta-ceramica-jinete.jpg
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Albufereta-ceramica-kalatos.jpg
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Bicha_de_Balazote_(M.A.N._Madrid)_01.jpg


Moneda ibera 

El tresor de Villena  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Bronce_ibero.jpg


• Es van assentar a la costa atlàntica i al centre 
de la Península Ibèrica. 

 

• S’organitzaven en tribus. 

 

• Vivien formant poblats emmurallats anomenats 
castres. 

 

• Les cases eren de planta circular. 

 

• Eren experts en la producció d’objectes de 
ferro i bronze. 

 

• No coneixien l’escriptura. 

 

• Incineraven els morts. 

Celtes 



Els  Celtes 

Restes d’un poblat celta 



Recreació d’un castre 







Manifestacions artístiques 



• Foren una de les civilitzacions més antigues de la 
Península. 

 

• S’assentaren a la costa sud-oest a la vora del riu 
Guadalquivir. 

 

• Eren governats per un rei. 

 

• Es dedicaven a l’agricultura, la ramaderia i la 
pesca. 

 

• La font de riquesa principal era el comerç de 
metalls a canvi de joies, teles i altres productes. 

 

• Encunyaven monedes de plata. 

Tartessis 



Els  Tartessis 

S’assentaren a la costa sud-oest a la vora del riu Guadalquivir. 

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3750/3884/html/mapatartessos.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Mapa_lleng%C3%BCes_paleohisp%C3%A0niques.jpg


Maqueta d'unes ruïnes tartèssiques 

Cabanya tartèssica. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Maqueta_de_Cancho_Roano.jpg


Tresor de Carambolo 

El Tresor del Carambolo és un conjunt de diverses peces d’or i ceràmica, 
d'origen tartèssic, trobades al turó del Carambolo, en el municipi de Camas, 
a tres kilòmetres a l'oest de Sevilla. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Tesoro_del_Carambolo.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Tesoro_del_Carambolo.jpg


• Procedien d’Àsia. 

 

• Eren hàbils navegants i comerciants. 

 

• Van arribar al sud de la Península. 

 

• Establiren colònies com la de Gades (Cadis) o 
Malaca (Màlaga) 

 

• Intercanviaven productes amb els ports de la 
Península.  

 

• Oferien teixits de color vius i objectes de vidre 
a canvi de metalls i sal. 

Fenicis 



//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Phoenicia_map-es.svg




• Procedien de les polis gregues de la Península 
Balcànica. 

 

• Van comerciar per tota la costa mediterrània. 

 

• Fundaren colònies com la d’Empòrion (Empúries), 
a la costa catalana. 

 

• Els seus interessos només eren comercials i no 
intentaren penetrar a l’interior de la Península. 

 

• Van introduir l’ús de la moneda (dracma), el 
conreu de la vinya i l’olivera.  

 

• Contribuïren al progrés dels llocs on es van 
assentar. 

Grecs 





• Procedien de Cartago, al nord d’África. 

 

• Van fundar colònies a la costa mediterrània 
com Cartago Nova i Ibusim (Eivissa). 

 

• Van penetrar a l’interior de la Península. 

 

• Arribaren a lluitar contra els ibers. 

 

• S’enfrontaren amb els romans a les Guerres 
Púniques, en què van se derrotats. 

 

• Al final de la Tercera Guerra Púnica, Cartago 
va ser destruïda i ocupada per les forces 
romanes. 

Cartaginesos 



Cartago i Roma abans de la Segona Guerra 
Púnica.  

Cartago i Roma abans de la Primera 
Guerra Púnica.  

Cartago i Roma abans de la 
Tercera Guerra Púnica. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Roma_Cartago_218.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Cartago_primera_guerra_p%C3%BAnica.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Tercera_Guerra_P%C3%BAnica.jpg


http://4.bp.blogspot.com/_w42ZhzwnMn8/S8SSCfVo1AI/AAAAAAAAANY/pqqINiDuxS0/s1600/pueblos+colonizadores.JPG


LA  CONQUESTA  DELS  ROMANS 

 L’ocupació de la 
Península: 

Els romans van crear un gran imperi que  arribà a dominar tota la 
Mediterrània. 
Es exercits van desembarcar a Empúries (218 aC.) per combatre els 
cartaginesos a les Guerres Púniques. 
Després de derrotar Cartago, els romans van iniciar la conquesta de la 
Península. 

 La romanització: 

És el procés mitjançant  el qual els pobles preromans van assimilar els 
costums i la cultura romans. 
Es manifesta en: 

L’adopció del llatí. 
El desenvolupament de les ciutats i de la xarxa de calçades. 
L’ús del dret romà (lleis romanes). 
L’adopció de la religió romana. 
Les manifestacions artístiques: literatura, teatre, escultures... 
Les construccions com ponts, aqüeductes, calçades... 



Al llarg dels segles, Roma va formant un gran Imperi dominant el 
mediterrani i part d’Europa Central.  

http://2.bp.blogspot.com/_w42ZhzwnMn8/S8T7VN9DbYI/AAAAAAAAANw/j0B5ru3N19M/s1600/EXTENSION+DE+ROMA+2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_w42ZhzwnMn8/S8T7NyeO3DI/AAAAAAAAANo/kdBfZ4DCqzI/s1600/EXTENSION+DE+ROMA+1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_w42ZhzwnMn8/S8T7yifhoEI/AAAAAAAAAOA/qPBOCs2eOXA/s1600/EXTENSION+DE+ROMA+4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_w42ZhzwnMn8/S8T7q9AbELI/AAAAAAAAAN4/5QtZYPW4Sr4/s1600/EXTENSION+DE+ROMA+3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_w42ZhzwnMn8/S8T7_-OCEAI/AAAAAAAAAOI/zEGQyNO23ck/s1600/EXTENSION+DE+ROMA+5.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_w42ZhzwnMn8/S8T8Gz-2XTI/AAAAAAAAAOQ/l-FZP3FTgfE/s1600/EXTENSION+DE+ROMA+6.jpg


CONSTRUCCIONS   
ROMANES 

Obres civils 

Termes 

Teatres 

Arcs de triomf 

Columnes 

Obres públiques 

Ponts 

Aqüeductes 

Calçades 

Construccions 
religioses Temples 



Les  TERMES  eren 
banys públics. 



TEATRE:  la seua finalitat era la d'oferir espectacles teatrals. 

Teatre romà de Cartagena. 

Teatre romà  de Málaga 

Teatre romà de Sagunt 

Teatre romà  de Mérida 



A  l'AMFITEATRE  se solien representar lluites entre  gladiadors, lluites 
entre feres... 

El  Colosseu, a Roma 

L' Amfiteatre de Tarragona  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Colosseum-2003-07-09.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Amphitheatre_of_Tarragona_02.jpg


El CIRC romà era un edifici d’oci que servia per a fer curses de cavalls i 
carros (quadrigues). Era un edifici rectangular amb un costat curt 
semicircular. Al centre es construïa una balustrada que dividia l’edifici pel 
centre (spina). 

Circ Massimo a Roma 



L'AQÜEDUCTE romà era un conducte artificial que permetia 
transportar l‘aigua en gran quantitat des de la seua font fins a la 
ciutat.  

Aqüeducte romà prop de Tarragona 

Aqüeducte de Segòvia 

Aqüeducte de Chelva 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Aigua
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/PuentedelDiablo.jpg


Pont d’Alcàntara a Càceres 

Pont del Diable situat a Martorell Pont de Salamanca 

PONTS  romans 



Les CALÇADES romanes formaven una xarxa de carreteres que abastava tot 
l’Imperi Romà. Van ser dissenyades per mantenir un control de les zones 
incorporades a l’Imperi i ràpidament van adquirir importància econòmica, 
facilitant el comerç i les comunicacions. 



L'ARC DE TRIOMF commemorava el triomf en alguna batalla i normalment 
constituïen l'entrada monumental a les ciutats. 

Arc de triomf a Roma 




