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la  família  ibera 

La cultura ibèrica

1. Busca informació del territori que ocupaven les tres grans cultures dels segles VI-II aC 

de la Península Ibèrica: ibers, celtibers i celtes.

2. Pinta la zona geogràfica que els correspon i posa-hi el nom.
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3. Els pobles ibers van tenir molta relació comercial i cultural amb els fenicis, els grecs i 

els cartaginesos. Situa’ls en el mapa de la Mediterrània.
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Qui eren els ibers?

1. Els pobles ibers van viure al litoral mediterrani al segle V 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) – Ceretans (Cerdanya) – Bergistans (Berguedà) – Castel·lans (Pirineu gironí) –

Arenosins (Alt Urgell)
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3. Situa els ibers en el seu temps. 

Ara situa a la línia del temps la cronologia específica  de Ca n’Oliver. 

Prehistòria    Protohistòria    Edat Antiga         Medieval              Moderna          Contemporània
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Estructura i situació dels poblats ibers

1. Hi ha diferents tipologies d’assentaments ibers: els poblats que actuaven com a grans 

centres comercials, les aldees on vivien comunitats petites amb activitats agrícoles i 

ramaderes i els petits llogarrets (tipus granja). 

Assenyala la tipologia que correspon a cada dibuix i explica les característiques de 

cadascuna.

Assentament Tipus i estructura
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2. Quina imatge es correspon amb Ca n’Oliver?



Elements constructius de les cases

1. Explica el procés de construcció de les cases i els materials que utilitzaven.

2. Quins elements constructius van incorporar dels romans?



El tovot

1. Explica el procés d’elaboració del tovot. 

a)

b)

c)


