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Objectius pedagògics

- Familiaritzar-se amb conceptes relacionats amb l’època neolítica.
- Conèixer el vocabulari específic del jaciment de les mines de Gavà
- Aprendre i assimilar nous conceptes prehistòrics
- Estimular el sentit de la vista
- Potenciar la rapidesa i agilitat mental

Vocabulari

Principals:

Descripció activitat

Els alumnes han de trobar les 25 paraules que hi ha amagades en aquesta sopa de lletres: 15
relacionades amb conceptes generals del neolític i 10 relacionades amb l’activitat minera que es
va desenvolupar a Gavà.

L’activitat es pot desenvolupar de manera individual o en grup (amb suport de pissares digitals
o projecció).

La dificultat augmentarà si tenim la llista de paraules amagada. Per aquest motiu es faciliten dos

Solucionari

La mineria

Recurs Educatiu en Línia

 Totes les paraules que apareixen a la sopa de lletres



El neolític és el període de la Prehistòria on s’inicia una de les revolucions més importants
i significatives de la història de la humanitat. El desenvolupament de l’agricultura i la
ramaderia van ser claus per proveir d’aliments a les societats neolítiques que cada vegada
tenia un nombre més gran de població. Els canvis socials i tecnològics que es van produir
en aquest període van ser molt importants i transcendents pels humans.
A la població de Gavà també es van dedicar a la mineria. Durant 800 anys van
explotar les mines per trobar un mineral, que es deia variscita, amb el qual feien
joies.

Busca en totes direccions en aquesta sopa de lletres vint-i-cinc paraules
claus que defineixen el neolític. Algunes d’aquestes paraules que trobaràs
tenen relació amb l’explotació minera de Gavà.

Si no visualitzeu correctament la sopa, augmenteu l'àrea amb la lupa.
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