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Qui eren els ibers?
1. Completa la frase amb les següents paraules:

Romans – mediterrani – ibers – pobles – laietans – Península Ibèrica

Els ________ van ser el conjunt de __________ que van viure al
litoral _____________ de la ________________abans de l’arribada
dels ___________. Cada tribu ibèrica tenia el seu nom. Els ibers que
vivien a Cerdanyola eren els _________________.
2. Encercla la família ibera que vivia a Ca n’Oliver.

la família ibera

3. Relaciona cada família amb la seva època.

Prehistòria

Edat Antiga

Edat Contemporània

On estaven situats els poblats ibers?

1. Marca amb una creu la resposta correcta.
Dalt dels turons, per controlar millor el territori.
A les valls, per tenir millors terres.
A les coves, per estar ben protegits.

2. Observa el dibuix del poblat de Ca n’Oliver i marca amb una
fletxa els següents elements en el dibuix:

muralla

fossat

porta

torre

Què hi havia a les cases dels ibers?

1. Assenyala els següents elements en els cercles blancs del dibuix:
A. Cuina
B. Magatzem
C. Dormitori
2. Relaciona els següents objectes trobats a Ca n’Oliver al dibuix.
3. Posa el nom de cada objecte al requadre.
molí – aixada – àmfora - olla

La casa de la teixidora

A Ca n’Oliver s’han trobat nombrosos objectes que feien servir les
teixidores iberes.
1. Relaciona la definició amb la part del dibuix corresponent.
Teler: Aparell de fusta
que servia per teixir.

Fusaiola: Peça petita de
terrissa amb un forat
central on s’hi posava
un
pal.
Al
filar
s’enrotllava el fil al pal.

Pondus: Peça rectangular de terrissa
per tensar els fils del teler.

Cabdell: Fil enrotllat
regularment de forma
rodona.

Agulla: Instrument de
fusta, pla i apuntat
que servia per teixir.

La casa del ferrer

1. Observa el dibuix i explica com ho feia el ferrer per fabricar les
espases i les llances.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
2. Aquesta és la casa del ferrer. Posa en el requadre el nom a
cadascun dels objectes.
Enclusa – espasa – llança – foc – martell

