INFORMACIÓ

QUÈ ÉS LA HISTÒRIA ?

La història és el conjunt de canvis en la manera de viure que han
afectat els homes i les dones al llarg del temps.

ORDENAR LA HISTÒRIA
Cada època té unes característiques pròpies.
Ordenem el temps agrupant els anys:




Cada període de cent anys és un segle.
Cada període de mil anys és un mil•Ienni
Els segles i els mil-lennis es numeren amb xifres romanes.
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PER ON COMENCEM ?
A molts llocs del món es compta a partir del naixement de Jesucrist, que assenyala
l’any 1.
De l’any 1 al 100, segle 1
Del 101 al 200, segle II així successivament.
Anys i segles abans de Crist: s’escriu aC
Anys segles després de Crist: s’escriu dC
Per conéixer i estudiar la història calen documents i objectes diversos per imaginarnos com vivien.
Qualsevol objecte o document que ens aporta informació sobre un temps passat és
una font histórica.
FONTS
ESCRITES

FONTS HISTÒRIQUES

FONTS NO
ESCRITES

FONTS
ORALS

ELS ORÍGENS DE LA HUMANITAT

A l’África és on van néixer i es van desenvolupar els
primers humans. Des d’alIí van anar arreu de món.
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LA PREHISTÓRIA

Comença amb l’aparició dels primers éssers
humans, fa uns tres milions d’anys.

El canvi més important és la invenció de
l’agricultura i després la ramaderia

La invenció de l’escriptura marca el pas a l’edat
següent: Edat antiga.

EDAT ANTIGA

GRÈCIA
EGIPTE

esclavitud d’una
part de la població

els grans imperis

naixeran
ROMA

EDAT ANTIGA

divinització dels
governants.

creixement de les ciutats.

relacions
comercials a
llarga distáncia

La caiguda del darrer emperador romá, l’any 476 dC, marca el pas a l‘edat següent:
l’edat mitjana.
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EDAT MITJANA

la majoria de la població eren camperols.
Aparició del feudalisme
havien de donar una part de la collita i del
bestiar als senyors feudals a canvi de
protecció.

EDAT MITJANA

El 1492, Colom va arribar a América. Aquesta data marca l’inici de
l’edat moderna

EDAT MODERNA

es completa la primera volta al món

els reis s’afanyen a crear grans imperis

EDAT MODERNA

Hi ha grans avenços científics i moltes guerres

El 1789 comença la Revolució francesa i l’edat contemporània
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EDAT CONTEMPORÀNIA

EDAT CONTEMPORÀNIA

LA REVOLUCIÓ FRANCESA

LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
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