
A Prehistoria é un longo período que vai desde a aparición do ser humano ata a 
invención da escritura. Divídese en tres etapas: Paleolítico, Neolítico e Idade dos
Metais.

CARACTERÍSTICAS XERAIS:

• Paleolítico: é o período máis antigo.
Eran nómades. (Non tiñan sitio fixo para vivir).
Vivían da caza, da pesca e da recolección de froitos.
Fabricaban puntas de frecha, machadas..., golpeando unhas coas outras.

 
• Neolítico: é o período máis recente da Idade de Pedra.

Fixéronse sedentarios.
Aprenderon a cultivar a terra e a criar animais.
Aprenderon a puír a pedra para perfeccionar os seus utensilios.
Tamén empezaron a fabricar vasillas de cerámica e tecidos coa la dos animais.

• Idade dos Metais: empezou hai uns 7.000 anos.
As persoas aprenderon a usar metais para elaborar utensilios.
Inventaron a roda e o arado, e fundaron os primeiros materiais.
Descubriron o cobre, o bronce, e o ferro para elaborar ferramentas, armas e 
xoias.

OS ARTISTAS PREHISTÓRICOS:

• Pinturas rupestres: Realizábanse nas paredes e teitos
das covas.
Representaban animais como bisontes ou cervos. 
As máis importantes están nas covas de Altamira.

• Monumentos megalíticos: Eran construcións que se
facían con pedras.
Destacan as pedrafitas ou menhires, que son grandes
pedras alongadas cravadas no chan.
E tamén destacan as antas ou dolmens, formados por
varias pedras verticais sobre outra pedra horizontal.

• Petróglifos: Eran debuxos gravados sobre pedras
ao aire libre, con formas de animais ou con 
formas xeométricas.



                           DESCUBRIMENTOS
                                              
                                                      O LUME
O lume descubriuse fai 500.000 A.C. O descubrimento do lume axudoulles en varios
aspectos. 
Podían estar protexidos dos depredadores e espantalos.
Ás veces tiñan que mantelo por medio dos "gardiáns do lume".  

As primeiras formas de lámpada eran paus ardendo ou recipientes
cheos de brasas. Logo utilizáronse fachos (antorchas) formados por
feixes de ramas ou machados de madeira resinosa, atados e
empapados en sebo ou aceite para mellorar as súas calidades de
combustión .

                                         ARMAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS

pedra con area húmida ou con roce de pedras máis duras. 
A agricultura produce novos útiles: sachos para cavar, foces para segar  e
muíño de man para machacar gran.
As machadas eran pedras de sílice talladas nun  dos extremos suxeitas
con fortes ligaduras a un pau formando un ángulo recto. 

IDADE DOS METAIS        
Utilizaban o metal para facer ferramentas/armas. Primeiro fundían o metal con lume e
logo collían moldes para darlles forma. 
O arco e a frecha tiveron a súa orixe nas
actividades  de guerra ou de caza,  usábano para
cazar as súas presas e para loitar contra as persoas.

A RODA          

A roda ten a súa orixe na Prehistoria, concretamente no 
Neolítico, e a máis antiga que se coñece, construíuse fai uns
cinco mil anos en Mesopotamia. Loxicamente, non se sabe
quen fabricou a primeira roda, pero si está comprobado que
ao principio era de madeira . Pouco a pouco foise
perfeccionando, e deu lugar a novos e útiles inventos, como
os carros para transportar persoas e mercadorías, ou
realizar as tarefas agrícolas. 



COIDADOS DO CORPO...
                                                                                            
A alimentación na prehistoria:

Paleolítico:                                                                                           
Na Prehistoria mentres os homes
cazaban  as mulleres dedicábanse
a recolección de alimentos,
recollían principalmente froitos
silvestres. Durante a recolleita
probaban os froitos ou froitas que
encontraban, o cal era unha das
primeiras causas de morte por
intoxicación alimenticia.
Os primeiros alimentos que se
comían crus eran froitos, froitas e pequenos animais coma: vermes, formigas... O 
secado xa se usaba na prehistoria para conservar numerosos alimentos como os figos. 
No caso das carnes preferíanse outros métodos para conservalas coma o afumado ou a 
salgadura, que melloraban o sabor do produto.

Neolítico:                                                                                              

Co comezo da agricultura a
recolección de alimento foi
mais simple. Nesta época
empezouse a fabricar o
queixo, a conseguir leite e
tamén melloraron os
métodos de conservación
usando o frío (bloques de
xeo).

Co descubrimento do lume
os Neanderthais
aprenderon a espantar aos
animais salvaxes que os
ameazaban, ademais foi un
gran avance na cociña dos
alimentos xa que podíanos
quentar e así de poder dixerilos mellor e evitar a transmisión de enfermidades, o cal 
fixo que a vida fora considerablemente máis longa. Tamén podían apreciar máis o 
sabor dos alimentos.



PLANTAS MEDICINAIS:                                                    

Unha análise do sarrio das dentaduras dos Neanderthais que viviron fai máis de 
50.000 anos na Cova do Sidrón (Asturias), confirma a gran
variedade de plantas vexetais que consumían. 
PALEOLÍTICO:
Camomila, para alivia as afeccións dos órganos do aparello
dixestivo, coma as dores estomacais.
Aquilea, para curar as feridas e parar as hemorraxias.
Cola de Cabalo, para estimular a produción de ouriña,
mineralizar os ósos e cortar as hemorraxias.
NEOLÍTICO:
Durmideira, utilizada como calmante e tranquilizante.
IDADE DOS METAIS:
Sementes de viboreira, utilizada contra as mordeduras de
víboras.
   

MEDICINA:                                                                           

Durante a Prehistoria cando o home faise
sedentario, aparece a figura do sanador. Nace
así o “rol” de “chamán”, que non era un médico
ou un farmacéutico, senón unha persoa capaz de
diagnosticar e preparar o medicamento e o rito
para a súa administración.

Hixiene:                                                                              

O home Neanderthal coidaba a súa hixiene dental
facendo uso de escarvadentes para os dentes. Así o
demostran as pequenas pero “inconfundibles” rañuras
descubertas entre os dentes dos restos arqueolóxicos
estudados.



O CLAN :
Durante a prehistoria a primeira organización social que se desenvolve é o clan, grupo 
de persoas (homes, mulleres e nenos) que pertencen a mesma familia.

A TRIBO:
Organízanse as tribos cando varios clans únense por interese.
Os humanos vivían en pequenos grupos entre 20 e 50 persoas por cova.
Os líderes do grupo eran as persoas que mellor cazaban ou tamén os anciáns, porque 
coa súa experiencia axudaban a solucionar os problemas.

                                    FORMA DE COMERCIO

Tribos nómades movíanse dun lado a outro, tropezábanse e intercambiaban técnicas 
de traballar a pedra, as peles, as cunchas ou o ámbar.

Intercambiábanse obxectos a máis de 200 quilómetros de distancia, dende o norte de 
África ata o sur de España, atravesando o estreito de Xibraltar. Estes obxectos podían 
ser cascas de ovos de avestruz, marfil, cerámicas en forma de campá e útiles de cobre. 
No Neolítico xurdiron os primeiros comercios.
As persoas especializáronse en determinadas
técnicas e utilizáronse certos materiais para
facer obxectos ou elementos cotiáns, como,
tecedura, cestería e cerámica. A cerámica é un
material que se conserva no tempo, como
amosan os restos atopados nas escavacións.
Os recipientes feitos deste material non se
utilizaban na gandería.

                   DOMESTICACIÓN

No Neolítico fai uns 7.000 anos, algúns seres humanos
aprenderon a domesticar e a criar animais, así naceu o
gando. 
Os principais animais eran: vacas, asnos, cans, cabras... 
Na idade dos metais unhas  persoas encargábanse do
gando e empezaron a conseguir la de ovella.  

                      



A CAZA E A PESCA

Para alimentar ás súas familias, os homes cazaban renos, ás veces, incluso atrapaban 
algún vello mamut cansado...pero non era nada fácil. Cazaban sobre todo animais 
pequenos como coellos ou paxaros. Collían o ovos dos niños e as cunchas dos ríos. 
Pescaban nos ríos con arpóns.

                    

                          

                            
A ESCRITURA
No 3.500 A. C apareceu a
escritura, con iso naceu a historia. A vida nas cidades foi moito máis fácil para 
conservar datos sobre todo económicos. As primeiras palabras escritas eran debuxos 
simplificados chamados pictogramas. Estes sinais foron deseñados en arxila mollada 
cun pau apuntado.
   

                       A COMUNICACIÓN

Como se comunicaban na Prehistoria?
Probablemente por sons, cunha linguaxe moi
rudimentaria que puidera semellarse a gruñidos,
berros  ou balbucidos  e condicións visuais.  
Os Neanderthais podían pronunciar ao menos tres
vogais: a, i, u. Comparado con outros homínidos,
isto era un gran avance. A linguaxe máis
sofisticada permitiulle maior comunicación e á súa
vez un maior desenvolvemento.                                

                       



PINTURAS  RUPESTRES
As  pinturas rupestres son  pinturas  que  facían  os  cavernícolas  nas  covas,
realizábanse no teito e paredes e representaban seres humanos, animais, escenas de
caza ou do que facían. Destacaban as pinturas de renos, bisontes, cabalos, mamuts...,
tamén eran frecuentes as marcas de mans.

VASILLAS

Paleolítico
Os nosos antepasados tiñan un refuxio en inverno. As primeiras vivendas dos seres
humanos foron as covas e as cabanas feitas con ósos e peles de animais.
Neolítico
A segunda etapa da Prehistoria e o período Neolítico. Neste período as vivendas xa
eran de madeira, palla e canas. Vivían preto dos ríos ou lagos e nos sitios onde había
campos fértiles.



Idade dos Metais
Vivían en pobos,  en cabanas redondas  cun tellado de palla.  A estrutura do tellado
apoiábase nunha parede sólida de pedra ou de cana con argamasa.

corpo. Ademais serviulles tamén para levar colgadas armas como paus ou pedras, de
tal forma que lles permitía ir coas mans libres.

XOIAS
Idade de pedra                                    
A súas primeiras xoias eran de ósos, dentes e cunchas xa que eran obxectos fáciles de
encontrar,  pero  pronto  comezaron  a  buscar  as  escasas
pedras preciosas.

Idade de ferro
Co descubrimento dos metais comezaron a extraer pedras preciosas, que se
usaban  xeralmente  xunto  co  ouro  ou  prata  en  brazaletes,  pendentes,  colares,  aros,
colgantes, aneis, figuras de todo tipo e outros obxectos. Descubríronse nesta idade de
ferro as primeiras técnicas de xoiería.

CABELO
A pesares  de  que  os  primeiros  documentos  escritos  sobre  o  cabelo  daten do  antigo
Exipto, sábese que na prehistoria xa se cortaba e coloreaba, por comodidade ou por
rituais e non por estética.
Os primeiros peites fixéronse de espiñas de peixe, dentes de animais e de ramas. 
As primeiras tintas facíanse con sangue, graxas e tintas vexetais.                              



A	RELIXIÓN	NA	PREHISTORIA	
	
1. FORON	OS	NOSOS	ANTEPASADOS	RELIXIOSOS?	
Si,	 pero	 só	 temos	 algúns	 restos	 arqueolóxicos	 disto.	 Non	 temos	 restos	
escritos	sobre	divindades,	ofrendas,	ritos,	música…	
É	 posible	 que	 os	 relatos	 relixiosos	 e	 as	 tradicións	 se	 comunicasen	
oralmente.	
A	capacidade	dos	primeiros	homínidos	para	fabricar	útiles	e	ferramentas	
fainos	pensar	que	a	súa	intelixencia	permitíalles	ter	crenzas	relixiosas.	

	
2. AS	PRIMEIRAS	EVIDENCIAS	RELIXIOSAS	
Están	 asociadas	 con	 seguridade	 ao	 home	 de	 Neanderthal	 (fai	 100.000	
anos;	Paleolítico	Medio).	
O	home	de	Neanderthal	enterraba	con	coidado	ós	seus	mortos:	En	algúns	
xacementos	 atopáronse	 restos	 humanos	 rodeados	 por	 osos	 de	 animais,	
cubertos	de	ocre	vermello	e	baixo	lousas	de	pedra.	
A	presenza	de	enterramentos	voluntarios	fala	dun	gran	respecto	cara	os	
mortos	e	na	crenza	dunha	vida	máis	alá	da	morte.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
3. 	QUE	PASA	A	PARTIR	DO	PALEOLÍTICO	SUPERIOR?	
O	homo	Sapiens	manifesta	máis	claramente	o	seu	carácter	relixioso.	(fai	
30.000	anos).	
Enterraba	ós	seus	mortos	xunto	cun	enxoval	(ajuar),	pintados	con	ocre	e	
con	leitos	de	flores	e	adornados	con	cunchas	furadas	e	brazaletes.	

	
4. 	ELEMENTOS	RELIXIOSOS	NA	PREHISTORIA	
 As	 Pinturas	 rupestres:	 Representaban	 animais	
que	logo	eran	cazados	(bisontes,	cabras,	cabalos…).	
Carácter	 máxico.	 Tamén	 poden	 representar	
espíritos	protectores	de	grupos	ou	clans.	



Os	 homes	 da	 prehistoria	 vivían	 nun	 contexto	 relixioso	 de	 maxia	 e	
crenza	nos	espíritos:	Unhas	forzas	da	natureza	permitíanlles	cazar,	ter	
fillos,	que	a	terra	fose	fértil…	

 As	 Venus	 (Neolítico):	 Imaxes	 femininas	 pequenas	 de	 oso	 ou	 pedra.		
Non	teñen	rostro	nin	case	brazos	ou	pernas.	Teñen	os	órganos	sexuais	
moi	marcados.	Pódese	dicir	que	son	deusas	da	fertilidade.	

 As	mans:	Case	sempre	esquerdas.	En	positivo	ou	negativo.	Pintadas	no	
máis	profundo	das	covas.	Quizais	con	sentido	máxico,	ritual	,ofrenda…	

 Culto	ao	Oso	e	aos	 cranios	de	animais:	 en	 varias	 covas	 atopáronse	
centos	de	cranios	de	oso.	
Probablemente	 formasen	parte	dun	 ritual	que	buscaba	 lograr	 a	 forza	
protectora	deste	animal.	

	
 MONUMENTOS	MEGALÍTICOS	
Lugares	 de	 enterramento,	 observatorios	 astronómicos	 ou	 espazos	
sagrados.	

	
 DOLMEN:	 consiste	 en	 tres	 ou	 máis	
pedras	colocadas	verticalmente	e	unha	
horizontal	 sobre	 elas.	 O	 conxunto	
forma	unha	cámara	e	moitas	veces	está	
rodeado	por	pedras	ou	terra	formando	
unha	montaña	artificial.	
	

 MENHIR:	 é	 unha	 pedra	 grande	 cravada	 no	
chan	en	posición	vertical,	só	se	sabe	que	é	un	
monumento	 funerario,	 debaixo	 téñense	
atopado	restos	de	tumbas,	cerámicas...	
	
 CRÓMLECH:	 consiste	 nunhas	 cantas	 pedras	
colocadas	 formando	un	círculo.	Un	dos	máis	
famosos	é	o	de	Stonehenge.	

	
	


