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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.

la família ibera

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.

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)

la família ibera

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

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

la família ibera

2.

Quina imatge es correspon amb Ca n’Oliver?

L’arqueologia
1.

Què és aquest dibuix?

2.

Observa aquesta imatge. Què representen cadascun dels colors?

3.

Com interpreten els arqueòlegs aquestes estructures?

4.

Com saben a quina època pertany cada fase?

L’arqueologia
1.

L’arqueologia és una ciència que permet reconstruir el passat, estudiant les evidències
materials deixades per cultures del passat.

2.

Llegeix el següent text.
L’Arqueologia és gairebé un trencaclosques on manquen la majoria de les peces. La
investigació arqueològica comença amb la localització d’un jaciment i continua molt
després de finalitzar l’excavació. Les eines emprades en aquesta feina van des de vulgars
aixades fins a cars i sofisticats aparells. D’aquesta manera els arqueòlegs aconsegueixen
tota la informació possible a partir de les restes descobertes.
Nora Moloney, Arqueologia, Col·lecció Oxford Jove, 1997

3. Posa el nom als objectes que puguis identificar.

L’arqueologia
1.

2.

Relaciona les parts del procés arqueològic amb la seva descripció.
Parts de la investigació

Descripció

Prospecció en superfície

Passar a paper la forma d’un objecte

Publicació

Documentar vestigis enterrats en
estrats

Restauració

Donar a conèixer a la societat

Interpretació

Tornar a posar en el seu estat original

Excavació

Entendre el significat de l’objecte

Dibuix

Buscar jaciments

Algunes de les ciències que utilitza l’arqueologia són: arqueozoologia, antropologia,
carpologia, antracologia, malacologia o la geologia.

3.

Posa el nom a l’objecte de la fotografia i la ciència que l’estudia.

