
 

LA VIDA EN ALTRES TEMPS 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nom:      



La prehistòria 

 

  
Fa moltíssim temps, les persones 

no vivien en un lloc fix, sinó que 

anaven d’un lloc a un altre 
buscant menjar. Es desplaçaven 

a peu i viatjaven molt lentament. 

Per alimentar-se havien de caçar, 

pescar i recollir plantes 

comestibles. 

De vegades trobaven una cova i 

s’hi quedaven a viure. Els 
agradava pintar les parets de les 

coves amb animals, sobretot 

cavalls i cérvols. 

Fabricaven objectes de fusta, os i 

pedra. Feien arpons per pescar, 

agulles per cosir les pells per fer-

se els seus vestits, ganivets per 

tallar plantes i esquinçar la carn, 

fletxes per caçar, etc. 



L’edat antiga 

 

 

 

 

  

  

 

Molt temps després, els romans 

van construir pobles i ciutats 

amb cases i altres edificis. 

A les ciutats romanes també hi 

havia botigues. 

Als romans els agradava 

divertir-se en el seu temps 

lliure. Gaudien molt veient 

teatre, curses de carros i 

lluites de gladiadors. 



L’edat mitjana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després dels romans va venir 

l’època dels castells. 

El rei era la persona més 

important. Els cavallers obeïen 

el rei i lluitaven al seu costat a 

les guerres. Els castells eren de 

pedra i tenien muralles i torres 

per defensar-se dels atacs dels 

enemics. 

Al costat dels castells hi havia 

petits llogarets on vivien els 

pagesos. 

Els pagesos treballaven els 

camps i tenien cura del bestiar. 

Les cases dels pagesos eren 

de fusta o fang i tenien una sola 

habitació per a tota la família. 



L’edat moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fa més de cent anys va arribar 

l’època de les fabriques. 

Les ciutats van créixer molt i 

s’hi van construir fabriques. 

Les persones que treballaven a 

les fabriques s’anomenaven 
obrers. 

Els obrers vivien en barris a 

prop de les fabriques. Les 

cases eren petites i sense 

comoditats. 

Lluny de les fabriques es van 

construir barris amb cases 

grans, jardins i comerços. Allà 

hi vivien les persones que 

tenien molts diners. 


