
                                            TEMA 9  PREHISTORIA  (p. 154-77)
                                     
1.  PREHISTORIA= etapa que abrangue dende as primeiras especies humanas hai mais
de 2 millóns de anos ata a aparición da escritura hai mais de 5.000 anos no período
neolítico; con esta remata a Prehistoria e comeza a Historia.
 A  Arqueoloxía estuda os restos prehistóricos atopados nos xacementos, como pedras
talladas,  pinturas,  fósiles  humanos (paleontoxía),  empregando diversos  coñecementos
(bioloxía,  química,  xeoloxía,  antropoloxía).  Atapuerca  (Burgos)  é  o  xacemento
arqueolóxico  prehistórico  de fósiles  humanos +importante  do mundo porque mostra  a
evolución humana do último millón de anos en diferentes estratos ou capas.

2. EVOLUCIÓN HUMANA  NO PALEOLÍTICO: (p.156)
Algúns primates superiores (chimpancé, gorila) evolucionaron en África pra adaptarse ós
cambios medioambientais dando lugar ós primeiros homínidos (Australopithecus→ Lucy=4
millóns de anos); estes usaban pedras e paus coma algúns primates, pero aínda non fabrican
instrumentos. Durante o Paleolítico o xénero “Homo” evolucionou física e culturalmente: adoptou
posición vertical que implica +campo visual, maos libres para coller  obxectos e facer ferramentas;
Redución da mandíbula porque se manipulan os alimentos, fronte mais plana, aumento do cerebro
e desenvolvemento do aparato fonador e do linguaxe, que permite para facer tarefas en grupo
(cazar, facer unha cabana) e transmitir coñecementos.
Nós descendemos do Homo sapiens pero tamén dos Neardentais (extinguidos hai 40.000
anos) por mor dos contactos entre eles. Deste xeito, o noso ADN ten algo de Neardental.
>Homo hábilis (2.3 millóns anos): fabrica instrumentos (seixo afiado) e pode falar.
>H. Antecessor (1.2 millóns anos) colonizou Europa; atopárono en Atapuerca. 
>Homo erectus (1.6 millóns anos):  colonizou África e Asia, usa o lume e sílex biface.
>H. Neanderthalensis (hai 300.000 anos en Europa) frechas, primeiros soterramentos. 
>H.  Sapiens  (hai  200.000  anos  en  África,  logo  Oceanía,  América  y  40.000  Europa).
Usaba propulsores e arpóns, anzois, agullas de oso. Primeiras manifestacións artísticas.

3. ETAPAS PREHISTORIA: (ver p.154): Paleolítico (pedra antiga), Neolítico (pedra nova).
a)  Paleolítico:  Cazadores-colleiteiros  nómades  que  viven  en  tendas  e  covas,  fan
ferramentas, usan o lume e pintan nas covas. Aínda hoxe hai  nómades no Amazonas.
b) Neolítico: Xurde hai 10.000 anos no crecente fértil (ver p.160) e se estende por Europa
Características:   Sedentarismo,  aldeas  (p.161);  agricultura,  gandaría,  +ferramentas,
fornos, cerámica e hai mais de 5.000 anos a escritura con fins contables e xeométricos. 
c) Idade dos metais: (p.162-3) Comenzou en Oriente Próximo laminando ouro en frío pra
faceren ornamentos. É a época dos megálitos (grandes obras de pedra con fins rituais).
> Idade de cobre ou Calcolítico (Χαλκοσ=cobre) dende o 5000 aC se quenta o cobre
(forxa) pra moldealo mellor; logo se funde e se mete en moldes pra facer xoias e armas.
> Idade do bronce (3000 a C)  cobre+estaño fundidos=bronce. É caro pero +duro (armas).
> Idade de ferro (2000 a C) ++duro e barato; óptimo para ferramenta agrícola e armas.
A metalurxia  transformou a sociedade:  división do traballo  (labregos e artesáns como
ferreiros  e  ceramistas),  forno cerámico  e  de  pan,  roda,  carros,  navegación,  comercio
aldeas  fortificadas,  acumulación  de  riqueza→xefe,  xerarquía,  soldados.  Nesta  época
danse culturas como a do “Argar” que se definen pola tipo de cerámica.

4. ARTE:
>Pinturas rupestres (pinturas covas con pigmentos naturais): Altamira, Cogul, Araña.
>Petróglifos:  Rochas  talladas  con  motivos  xeométricos,  zoomorfos  e  antropomorfos
esquemáticos. Comúns no Paleolítico e Neolítico (Campo Lameiro, Taboexa, Utah).
>Megálitos (p 166-7,173) Menhires, dolmens con túmulos, cromlech (Stonehenge).
>Xoias: Fíbulas, torques (Burela), tesouro de Caldas de Reis.



                                      PREGUNTAS TEMA 9 

Ler o resumo e consultar o libro. Hai que entregar as preguntas  a volta. Se tedes algunha
dúbida sobre algunha pregunta, mandádeme un correo: victorbl@edu.xunta.es

1. Si na Prehistoria non había escritura (empeza ca Historia), como podemos coñecela?
2. ¿Cando, onde e por que aparece a escritura?
3. Busca (p 174) culturas actuais que vivan como no Paleolítico. (cazadores-colleiteiros).
¿Por que están a desaparecer? ¿ten algunha relación co seu hábitat?
4.  ¿Cando se empezou a practicar a gandaría e a agricultura?
5. ¿Que é a antropoloxía e que por que é útil pra estudar a Prehistoria?
6. ¿En que se diferencia un chimpanzé de un homínido como Lucy?
7.  Chimpancés,  Australopitecus  e  homo  habilis  usaban  ferramentas,  pero  hai  unha
diferenza cultural ao respecto , ¿cal é?
8. ¿Que diferenzas atopas entre as pinturas Paleolíticas das covas de Altamira (30.000 a.
C, Cantabria) e as pinturas neolíticas do Levante (Valencia).
9. O adobe (barro+palla) usábase nas aldeas neolíticas. ¿que vantaxes ten? ¿sabes se
se usa hoxe en día, onde?
10. Paleolítico e neolítico designan designan diferentes técnicas de traballar a pedra; ¿en
que consisten estas técnicas?
11. Cita os primeiros animais que se domesticaron.
12. Define forxa e navegación de cabotaxe.
13. No sur de Inglaterra atopáronse moitos túmulos que cubrían dolmens e cromlech. O
mais coñecido é Stonehenge, que formaba parte dunha gran estrutura; está disposto de
modo que 2 das súas portas están orientadas ó solsticio de verán e de inverno, o que
implica coñecementos astronómicos. ¿para que lles era útil a astronomía?
14. Cita un poboado amurallado da idade do cobre na Península Ibérica.
15. Sitúa cronoloxicamente a cultura do “Argar”.
16. Define pedra fita, mámoa, anta, petróglifo e cuncheiro.
17.  O  deseño  dos  petróglifos  galegos  usa  motivos  zoomorfos  e  antropomorfos
esquemáticos. ¿Que quer dicir isto?
18.  ¿Por  que  cres  que  apareceron  os  primeiros  pobos  neolíticos  en  Mesopotamia  e
Exipto?




