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la  família  ibera 

Qui eren els ibers?

1. Els pobles ibers van viure al litoral mediterrani entre els segles VI aC – I aC. Estaven 

organitzats en tribus. Situa en el mapa les més importants.

Indigets (Empúries) –Ausetans (Osona) – Laietans (Maresme i Barcelonès, Vallès) –

Cossetans (Baix Penedès i Tarragonès) – Ilercavons (Baix Ebre) –Ilergetes (comarques de 

Lleida)

la  família  ibera 

2. Pinta la nostra comarca en color vermell.

3. Amb una fletxa situa la cultura ibèrica al seu temps.

Ibers

Paleolític      Neolític       Edat Metalls         Edat Antiga                Medieval                Moderna    Contemp



Estructura i situació dels poblats ibers

1. Completa la frase següent:

Mediterranis – ibers – fenicis – cartaginesos - grecs  – autòctons

Els ………………eren el fruit de la influència de pobles ……………… com els ………………, els 

……………… i els ………………amb els pobles ………………

2. Observa el dibuix del barri sud de Ca n’Oliver. Escriu adjectius i noms que t’ajudin a 

explicar com eren cadascun dels seus elements.

Carrer: ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Cases:................…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Estructura defensiva: …………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Elements constructius de les cases iberes

1. Encercla  els materials  amb què estaven fetes les cases iberes.

calç – vidre – fang – teula – pedra – alumini – canya – totxo – formigó – ciment

2. On podem trobar aquests materials a  les cases?

a)

b)

c)

d)

3. Dels elements i materials  de la primera pregunta, quins van incorporar dels romans?



Elements constructius de les cases iberes

1. Observa el dibuix.

Quines matèries primeres s’utilitzaven per fer les cases de Ca n’Oliver?

Quines eines feien servir els ibers?

2. Assenyala en el dibuix les diferents tècniques que utilitzaven.

tàpia – pedra – encanyissat – encofrat – tovot – bigues de fusta 


