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El meu primer 
llibre d’història



Qui som? D'on venim? Cap a on anem?
La humanitat sempre s'ha fet aquestes preguntes. L’ésser humà sempre ha volgut conèixer el seu 
passat i el seu futur. I tu, t'ho has preguntat alguna vegada? La història ens conta qui vam ser i el 
que hem anat aprenent en el nostre camí.  

Aquest llibre resumeix breument l'evolució de la Terra i de la nostra raça, la raça humana. Esperem 
que vos servisca per a conèixer una miqueta més la nostra història i, sobretot, vos anime a continuar 
llegint més sobre ella.  
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L'origen de l'Univers: el Big Bang 
Ací és on comença tot el nostre viatge. Fa 15.000 milions d'anys -fixeu-vos fa quants anys!- 
tota la matèria de l'univers es trobava concentrada en un mateix punt. L'enorme energia 
concentrada va produir una gran explosió anomenada Big Bang que va originar l'univers, l'espai, el 
temps, l'energia i la matèria. És a dir, tot el que coneixem. 

 

L'univers es va expandir a causa d'aquesta gran 
explosió, primer molt ràpidament i després més a 
poc a poc. De fet, encara continua expandint-se avui 
dia. A partir d'aquesta gran explosió es van anar 
formant les primeres estreles, després les galàxies i 
després els planetes.  
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La formació de la Terra 
Milers d'anys després del Big bang, concretament fa uns 5.000 milions d'anys, un núvol 
calent de matèria va anar formant una estrela. En aquells dies això ocorria en molts llocs 
de l'univers, però aquesta de la qual us parlem és especial perquè es convertiria en el nostre Sol. 

Després, altres masses de matèria es van anar 
condensant mentre giraven entorn d'aquest Sol 
recentment creat i van donar lloc als planetes 
del nostre sistema solar. Un d'ells seria la 
Terra. Sí el planeta en el qual vius.    
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L'aparició de l'oxigen: els cianobacteris 
Quan es va formar la Terra, només era una massa viscosa cremant. A poc a poc, la seua 
temperatura va anar disminuint el que va permetre l'aparició d'un sòl estable. Després, es 
van crear les mars i els oceans. 

 

En aquell moment la Terra tenia una atmosfera molt 
diferent a l'actual. Estava formada per diòxid de 
carboni, òxid de sofre i vapor d'aigua. Però de sobte, 
fa uns 2.500 milions d'anys, uns organismes 
microscòpics van començar a realitzar la primera 
reacció de fotosíntesi i van expulsar oxigen a 
l'atmosfera. 

Aquests organismes es diuen cianobacteris. A partir 
de llavors, l'oxigen va formar part de l'atmosfera, la 
qual cosa va permetre que es desenvoluparen, 
primer, les plantes, després, els animals i, finalment, 
la raça humana. 
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La separació dels continents 
Sabeu que fa 300 milions d'anys tots els continents actuals estaven units en un només que 
rep el nom de Pangea? Després d'uns 100 milions d'anys aquest supercontinent es va anar 
trencant, es va separar en grans trossos i va donar lloc als continents que ara coneixem. Imagina't el 
que aquests enormes moviments van significar per a la Terra!  

 

Aquests moviments continuen avui dia però són tan 
xicotets que no ens adonem. Potser dins de molts 
milions d'anys els continents es tornen a unir, t'ho 
imagines?
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La desaparició dels dinosaures 
Al llarg de la història de la Terra hi ha hagut diverses grans extincions d'espècies, en les 
quals van desaparèixer la majoria de les plantes i els animals que existien en cada època. 
L'última gran extinció es va produir fa 65 milions d'anys. En ella van desaparèixer la meitat dels 
animals que hi havia en la Terra, entre ells els que tant coneixes, els grans dinosaures. 

 

Es creu que aquesta extinció va ser deguda a l'impacte 
d'un cometa. Aquest impacte va alçar enormes 
quantitats de pols que van cobrir tota l'atmosfera de la 
Terra i van evitar l'entrada dels raigs del Sol. Les 
plantes no van poder realitzar la fotosíntesi i alliberar 
l'oxigen que necessitaven tots aquests animals i 
plantes, per la qual cosa van anar morint. Tingues en 
compte que els homes i els dinosaures mai van viure 
junts en la Terra. 
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L'aparició dels humans: l'homo sàpiens 
Després d'un llarg període d'evolució des d'altres tipus d'homínids menys evolucionats, fa 
200.000 anys van aparèixer a Àfrica els primers individus de l'anomenat homo sàpiens, la 
nostra espècie. L'homo sàpiens va començar a utilitzar eines per a fabricar destrals i fletxes i per a 
poder elaborar la seua pròpia roba. Un dels descobriments fonamentals en aquella època va ser el 

foc i com conservar-lo perquè no s'apagara. 

 

Les diferents tribus d'Homo sàpiens van anar 
poblant Àfrica i passant a Europa i Àsia. Aquesta 
època és coneguda com la prehistòria. Podem 
veure les petjades d'aquestes tribus en les 
pintures que feien amb les seues mans en les 
coves on vivien, anomenades pintures 
rupestres.  
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L'home es torna sedentari 
Fa 10.000 anys i, després de l'última glaciació (època en què el gel cobreix de gran part de 
la Terra), el clima es va tornar més temperat. Això va fer que els homes no hagueren de 
desplaçar-se contínuament per a cercar 
refugis. Per la qual cosa, van començar a 
establir-se en poblats. 

 

És en aquell moment quan van descobrir 
l'agricultura. Per fi podien cultivar els seus 
propis aliments en lloc de cercar-los en els 
arbres. Va ser un canvi molt important per al 
desenvolupament humà. Van descobrir també 
la ramaderia, la roda i eines més complexes. 
Com veieu, la Humanitat va anar 
desenvolupant-se a poc a poc.
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La civilització de Mesopotàmia 
Mesopotàmia és considerada el bressol de la civilització. Estava situada entre els rius 
Eufrates i Tigris. Perquè ho sapieu situar en el mapa ocuparia avui dia el territori de l'Iraq, 
part de Síria i Turquia. 

 

Els primers textos escrits van aparèixer a Mesopotàmia 
fa uns 3.000 anys, i servien, sobretot, per a portar 
els comptes de les ciutats. Els escrits es 
gravaven sobre taules d'argila i l'escriptura es 
denominava ciríl·lica. La civilització de 
Mesopotàmia va anar estenent-se per 
tota la regió sota el regnat del rei 
Hammurabi. La seua capital va ser 
Babilònia.  
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L'antic Egipte 
La civilització egípcia es va establir al llarg del curs del riu Nil, un dels més llargs del món, 
i va participar en el desenvolupament de la humanitat a través de molts descobriments i 
invents. Segur que coneixes un munt de coses d'aquesta cultura: els seus faraons, les seues mòmies, 

el faraó Tutankamon, la reina Cleòpatra, 
l'escriptura jeroglífica a base de símbols, les 
piràmides i altres monuments importants. També 
els nombrosos déus que tenien, el més important 
dels quals era el déu Ra, el déu del sol. 

Cultivaven cereals, verdures i fruites, fabricaven 
vi i fins elaboraven cervesa! 

 

Després de 3.000 anys d'existència, la civilització 
egípcia va finalitzar amb la invasió de l'Imperi 
romà l'any 31 a. C., i es va convertir en una de 
les seues províncies.  
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L'antiga Grècia 
La cultura grega es considera el bressol de la civilització occidental i va tenir una gran 
influència sobre una altra gran civilització, l'Imperi romà. La seua cultura va ser difosa pel 
món occidental a través de les conquestes romanes. Grècia va ser una civilització comercial i 
marítima que va desenvolupar enormement la llengua, la política, la democràcia, el sistema educatiu, 
la filosofia, les arts i les ciències. Grans personatges 
d'aquella època van ser Plató, Aristòtil, Sòcrates, 
Pitàgores i Hipòcrates, i encara que hi ha molts més... 
no podem citar-los a tots. 

 

Els grecs tenien molts déus. Tots ells tenien les seues 
pròpies històries i llegendes arreplegades en el que 
anomenem mitologia grega. Zeus era el seu déu més 
important. 
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La civilització romana 
La civilització romana constitueix una de les més importants de la història. La primera 
època d'aquesta civilització es coneix com la República Romana. Des de la ciutat de Roma, la 
seua capital, es va anar expandint per Europa i Àfrica fins a conquistar quasi tot el món conegut per 
ells en aquella època. 

En la seua expansió i conquesta van portar al món occidental la seua llengua (el llatí), els seus 
costums, la seua religió, el dret romà, els seus 
invents i els seus coneixements. 

Els romans van ser els primers que van 
construir carreteres per a desplaçar-se, 
anomenades calçades. Van inventar el ciment i 
el formigó el que els va facilitar la 
construcció de grans obres com a ponts, 
aqüeductes per a portar l'aigua, teatres, 
edificis, circs i temples. 

La república finalitza l'any 27 a. C. amb la 
proclamació de Cèsar August com primer 
emperador romà. 
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L'Imperi Romà 
L'Imperi Romà va continuar ampliant els seus dominis fins a arribar a la seua màxima 
extensió durant el regnat de l'emperador Trajà. Va arribar a ser un imperi tan gran que 
l'emperador Dioclecià el va dividir en dues parts perquè es governara millor: l'Imperi d'Occident, amb capital 
a Roma, i l'Imperi d'Orient, amb capital a Constantinoble.  

 

L'Imperi d'Occident cauria l'any 476, després de la 
invasió de les tribus germàniques, mentre que l'Imperi 
d'Orient, també conegut com L’Imperi Bizantí, seria 
envaït finalment en 1453 pels otomans (avui dia turcs). 
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L'Església Catòlica 
L'any 0 de la nostra era va nàixer a Betlem, en Palestina, prop de Jerusalem, Jesús de 
Natzaret, fundador de l'Església Catòlica. La seua vida es troba narrada en els 4 Evangelis 
inclosos en el Nou Testament. Considerat per uns com un profeta i pels catòlics com el fill de Déu, és 
la figura més important i influent del món occidental.  

L'Església Catòlica va ser perseguida al principi durant 
bona part de l'Imperi Romà. No obstant això, a poc a 
poc les seues idees van anar difonent-se des de la 
ciutat de Roma, on té la seua seu actualment el Papa, 
la seua màxima autoritat. 

Durant els segles següents l'Església va tenir un pes 
fonamental en la història d'Occident, tant a nivell 
espiritual i econòmic com a polític. Amb el pas dels 
anys, es va dividir en diverses esglésies com la 
protestant, l'anglicana i l'ortodoxa d'Orient. 

Actualment, s'estima que en el món hi ha uns 1.200 
milions de catòlics. .
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El món musulmà 
El món musulmà va nàixer en la Península Aràbiga, en el que avui dia és l'Aràbia Saudita, i 
tenia com a nexe d'unió la seua religió, l'Islam, fundada pel profeta Mahoma. La seua 
expansió va ser irresistible. 

 

Va conquistar tot el nord d'Àfrica, Orient Mitjà, la península ibèrica i l'Imperi bizantí, i 
es va convertir en el líder del comerç mundial durant quasi 800 anys. Les 
grans dinasties van ser el califat ortodox i el califat omeia. La 
civilització musulmana va portar importants desenvolupaments 
com el comerç agrícola, nous usos de l'energia hidràulica, 
l'ús industrial del molí, la fabricació del paper, la fosa 
de l'acer i el refinat del sucre, així com molts altres 
desenvolupaments manufacturers. 
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Les cultures d'Amèrica
A l'altre costat del món, a Amèrica, es van desenvolupar grans cultures: l'Imperi Maia, 
situat en el sud de Mèxic, Guatemala i Hondures; l'Imperi Asteca, en el centre de Mèxic; i 
l'Imperi Inca, en el que a dia de hui és el Perú... 

Tots ells van elaborar complexos sistemes d'organització política i social, amb notables tradicions 
artístiques i religioses. Van inventar calendaris i van 
millorar el cultiu de la dacsa i la creïlla, van 
realitzar precises construccions de pedra, piràmides, 
temples religiosos i monuments, van perfeccionar els 
sistemes de reg, van establir nous sistemes 
d'escriptura i van desenvolupar la producció tèxtil i 
metal·lúrgica.  

 

Aquestes cultures americanes van acabar amb 
l'arribada dels conqueridors espanyols, a partir de 
l'any 1492.  
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La pesta negra 
A mitjan segle XIV va esclatar la pitjor i més devastadora epidèmia de la Història. La 
pesta negra va començar a Mongòlia, es va estendre per Rússia i va entrar a Europa i el 
nord d'Àfrica. El bacteri de la pesta afectava les rates negres i es transmetia a través dels seus 
paràsits. Si algun d'ells picava a una persona, li inoculava el bacteri i emmalaltia. 

 

La pesta negra va matar només a Europa a la meitat de la seua població, uns 50 milions de persones. 
Ningú no sabia com parar i curar aquesta nova malaltia, així que va anar estenent-se molt 

ràpidament. Si has nascut a Europa, segurament seràs descendent dels 
pocs supervivents d'aquesta terrible malaltia. Al principi, la 
malaltia va ser considerada per l'Església catòlica com un 
càstig pels pecats comesos per la humanitat, però també va 
afectar sacerdots i monjos. Llavors, el poble es va 

desil·lusionar amb l'Església per la seua incapacitat per a 
detindre el progrés de l'epidèmia. A més, també es va començar 
a posar en dubte la noblesa i els reis, que tampoc havien 
ajudat a eradicar la malaltia. Un pensament perillós va 

començar a recórrer Europa. 
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El descobriment d'Amèrica 
Després de diverses negatives del rei de Portugal i dels reis de Castella, Cristòfol Colom va 
aconseguir finalment que aquests últims li finançaren la seua expedició per a arribar a 

l'Índia i la Xina navegant cap a l'Oest, 
evitant així les aigües dominades pels turcs 
otomans. Mai s'havia fet d'aquella manera. 
Tanmateix, en lloc d'arribar a l'Índia com ell 
pretenia, Colom va arribar a Amèrica, i va 
descobrir un nou continent per al món 
occidental. El viatge va durar poc més de dos 
mesos i el va realitzar una flotilla de tres 
vaixells, anomenats la Pinta, la Niña i la 
Santa Maria. Van arribar al que avui són les 
Bahames el 12 d'octubre de 1492. Si vols 
saber més sobre aquesta expedició pots 
descarregar el nostre llibre “El descobriment 

d'Amèrica” en weeblebooks.com
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L'Imperi Espanyol 
A partir del descobriment d'Amèrica i sota els regnats de Carles V i Felip II, l'Imperi 
espanyol es va estendre per mig món: des del sud dels Estats Units, Mèxic, Amèrica 
Central i la major part d'Amèrica del Sud fins a Filipines, part d'Itàlia, Holanda, Bèlgica i algunes 
zones d'Àfrica. 

 

Va ser el primer imperi de la història que va tindre territoris en tots 
els continents. Espanya, juntament amb els seus aliats, van posar fi 

a l'Imperi otomà durant la batalla naval de Lepant, en aigües 
gregues. Aquest va ser el final de l'imperi que havia sigut el 
líder mundial durant quasi 800 anys.  
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El Renaixement  
El Renaixement va ser un moviment cultural que es va produir a Europa Occidental, va 
acabar amb l'anomenada Edat Mitjana i va preparar al món per a l'Edat Moderna. El 
Renaixement va tindre el seu naixement a la ciutat italiana de Florència. Aquest moviment reprenia 
idees de la cultura clàssica grega i romana. 

 

El Renaixement va aportar noves maneres d'entendre l'art, 
la política, les ciències i la filosofia. Entre els grans 

personatges renaixentistes es troben: Leonardo da 
Vinci, Miquel Angelo, Rafaello, Galileu, Dante o 
Botticelli. Molts d'aquests artistes i talents van ser 

finançats per la família Mèdici, molt influent a Florència 
durant aquella època.  
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La primera volta al món 
A setembre de 1519 es va iniciar l'expedició comandada per Fernando de Magallanes amb 
l'objectiu de donar la volta al món navegant cap a l'Oest. Aquesta expedició va ser finançada pel rei 
Carles V d'Espanya i estava composta per 5 vaixells i 234 homes. L'expedició va haver de fer front a 
molts problemes, tempestes en la mar, l'enfonsament d'alguna nau, diverses revoltes de la tripulació, 
que volia tornar, la fam, la malaltia de l'escorbut i fins a lluites contra tribus a les illes de l'Oceà 
Pacífic. Magallanes va morir en una d'elles, prop de les illes Filipines. 

 

Després d'això, l'expedició va continuar la seua 
marxa capitanejada per Juan Sebastián Elcano. 
Al final, després de tres anys de navegació, van 
arribar de nou al port de Sanlúcar, a la 
província espanyola de Cadis. Només va tornar 
un dels vaixells amb 18 tripulants a bord, però 
van complir la seua missió.  
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El despertar de la ciència 
Durant els segles XVI i XVII es va produir una important revolució científica a Europa 
occidental representada fonamentalment per l'astronomia. Copèrnic i Galileu van donar per 
finalitzat el sistema tradicional geocèntric postulant una nova teoria amb el Sol situat en el centre i els 
planetes girant al voltant d'ell. El que es coneix com el sistema heliocèntric. Sí, així sempre us ho han 
ensenyat en el col·legi però fins a aqueixa època es creia que la Terra estava en el centre i el Sol i els 
planetes giraven al seu voltant. Amb Galileu la física, la dinàmica, la mecànica i les observacions a través 
de l'experiència van començar a adquirir l'estatus de ciència. 

Després d'ells, Kepler i Tycho Brahe van estudiar el moviment dels planetes entorn del Sol i com es 
podien calcular les seues òrbites. Francis Bacon va establir les bases del mètode científic.  

Finalment, Isaac Newton, el major matemàtic de la 
història, va establir la llei de la gravitació universal 
i les lleis de la mecànica clàssica, va descobrir 
l'espectre de color de la llum blanca, va postular 
la llei de la convecció tèrmica i va realitzar 
avanços en mecànica de fluids. Va ser el major 
físic i matemàtic de la història.  
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La Revolució Industrial 
La Revolució Industrial va ser un procés de transformació tecnològica i econòmica que es va 
iniciar a la fi del segle XVIII a Gran Bretanya amb la invenció de diverses màquines que van 
permetre fer treballs de forma molt més ràpida. Posteriorment aquesta revolució es va estendre a 
Europa i els Estats Units. 

 La Revolució Industrial va suposar un gran salt per 
a la humanitat, ja que es va passar d'una societat 
agrícola a una basada en la indústria, amb un gran 
augment de la productivitat i riquesa per a les 
persones.  

 

Un dels invents bàsics en aquesta revolució va ser la 
màquina de vapor, inventada per l'escocès James 
Watt, que es va començar a comercialitzar a la fi del 
segle XVIII i que posteriorment s'aplicaria a vaixells 
i ferrocarrils.     
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La Revolució Francesa 
La Revolució Francesa va marcar l'inici de l'Edat Contemporània i la decadència dels règims 
monàrquics absolutistes, així com del feudalisme, i es van imposar les idees de grans pensadors com 
Voltaire, Rousseau i Montesquieu que van elaborar conceptes com la llibertat política, la igualtat i la 
separació de poders de l'Estat en executiu, legislatiu i judicial, completament independents. 

 

La Revolució va començar el 14 de juliol de 1789, 
després de la presa de la Bastilla pel poble de París, 
fart del poder absolut del rei Lluís XVI i de la seua 
situació econòmica. Es va proclamar la primera 
constitució de França i l'abolició dels drets feudals. 
A l'agost de 1792 es va eliminar la monarquia 
deixant passe a la república. El rei Lluís XVI i la 
reina Maria Antonieta van ser executats. Després 
d'una època de terror amb Robespierre al 
capdavant, es va instaurar l'anomenat Directori en el 
qual Napoleó Bonaparte va prendre el poder.  
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La independència d'Amèrica 
Els pobles americans van anar desenvolupant-se i fent-se més rics, però encara seguien 
sota el domini espanyol i portuguès. 

 

A partir de 1808, aprofitant la invasió francesa 
d'Espanya, els territoris americans van començar a 
independitzar-se. Primer l'Equador, després 
Veneçuela, l'Argentina, Colòmbia, Xile... i així tots 
els països que coneixes ara. L'últim país que es va 
independitzar va ser Cuba, l'any 1902.  
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Segle  xx
El segle XX és el segle en el qual l'home ha avançat més i més ràpid. S'han produït molts 
progressos en els camps de la indústria, el comerç, la ciència, la medicina i la tecnologia. 
També és el segle en el qual a poc a poc la democràcia s'ha imposat com a forma política en molts 
països del món, la qual cosa ha permès que els ciutadans puguem triar a les persones que ens 
governen. 

 La riquesa va créixer de manera espectacular en 
el món, però no a tot arreu per igual. Saps 
que el 80% de la població del món viu avui 
dia amb solo el 20% dels recursos? Mentre 
que en algunes parts del món o algunes 
persones malbaraten els recursos i 
productes, hi d’altres que no disposen de 
suficients recursos tan bàsics com aigua o 
aliments. Potser en el segle XXI puguem 
solucionar-ho, potser tu mateix pugues 
ajudar a aconseguir-ho. 
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Les Guerres Mundials 
L'avarícia i l'ànsia de poder de les persobes van originar dues espantoses i enormes 
guerres en el segle XX, anomenades Guerres Mundials, ja que van participar molts països 
de tot el món. 

Europa va ser el continent més castigat, encara 
que les guerres es van estendre a Àsia i al nord 
d'Àfrica. La Primera Guerra Mundial va 
transformar profundament Europa i va originar 
molts països nous. La Segona Guerra Mundial va 
acabar amb una Alemanya dividida i una Europa 
separada en dos eixos, els països orientals, sota el 
domini de Rússia, i els occidentals, sota la 
influència dels Estats Units i Regne Unit, oposats a 
l'eix dominat per Rússia. 

Com en totes les guerres, però, al final el més 
destacables d’aquestes guerres va ser que es van 
produir una gran quantitat de morts, ferits i molt 
de sofriment que no van servir pràticament per a 
res. 
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L'arribada de l'home a la Lluna 
El 20 de juliol de 1969 va ser la primera vegada que l'home eixia del seu propi planeta per 
a aterrar en un altre món, en la Lluna. Una missió increïble que es va preparar en molt poc temps 
disposant d'una tecnologia encara escassa. Penseu que la tecnologia que porten els telèfons mòbils 

actuals és millor que la que hi havia en el coet 
Apol·lo per a manejar tots els sistemes. Neil 
Armstrong, comandant de la missió, Edwin F. 
Aldrin, pilot del mòdul lunar Eagle i Michael 
Collins, pilot del mòdul de control Columbia van 
ser els tripulants d'aquella missió Apol·lo XI, 
que es va convertir en llegenda.  

 

Si vols saber més sobre la missió de l'Apol·lo 
XI, pots descarregar el nostre llibre “Apol·lo XI, 
objectiu la Lluna”  weeblebooks.com
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Internet
Ja coneixeu Internet i tots els avantatges que ofereix. Sabíeu que només fa uns anys no 
existien les webs ni els correus electrònics? Ni tampoc Facebook, Google ni Skype. Ni tan 
sols l'Editorial WeebleBooks, he, he, he. Totes aquestes empreses i aplicacions que uses avui dia amb 
naturalitat a penes existien abans de l'any 2000! 

 

Internet ha unit a les persones molt més que en cap 
altre moment de la humanitat i ha fet que el món 
estiga més globalitzat. Mai en la història de la 
hunamitat hem tingut les increïbles eines 
informàtiques, els ordinadors, les impressores, els 
telèfons mòbils que posseïm molts de nosaltres a 
casa. El que pots fer amb ells és enorme, així que 
pot ser que en la teua mateixa casa tingues quasi 
tot el que necessites per a fer i crear coses i idees 
genials. Desaprofitaràs aquesta gran oportunitat? 
Descobreix del que eres capaç!  
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Les xarxes socials 
En els últims anys s'ha imposat compartir tot el que ens agrada, veiem o fem amb els 
nostres amics, companys o fins i tot amb la resta del món que no coneixem. Aquesta 
facilitat de compartir contingut creat per nosaltres mateixos és genial, mai havíem pogut fer-ho de 
forma tan fàcil, ràpida i barata. 

 

Però també compartir informació privada té el seu risc, ja 
que no saps qui pot veure-la i quins interessos ocults 

podria tenir. Així que utilitza les xarxes socials i 
comparteix, clar, però vés amb compte amb allò que 
publiques perquè mai saps les intencions que poden tindre 

altres persones, que podrien usar el que comparteixes per 
a fer-te mal. 

Amb les xarxes socials també podem fer molts amics de 
qualsevol part del món, així que és una bona oportunitat de 
conèixer gent molt diferent a nosaltres, però fes-ho sempre amb 
precaució i tenint en compte els consells que et donen els teus mestres 
i familiars. 
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Ara és el teu torn, 

escriu el que se t'ocórrega 

Què creus que 
ocorrerà en el 
futur? 

....
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Activitats 



Pensa i respon a aquestes preguntes. 
Escriu-ho en un paper o dis-ho en veu alta. 

Dis-nos, en quina època de les quals has llegit t'haguera agradat nàixer i per 
què? 

Quina és l'època que menys t'ha agradat i per què?  

Com t'imagines que seria un dia normal si hagueres viscut en la prehistòria? Què 
hauries fet? Quina roba hauries portat?  

Si hagueres sigut un faraó en l'antic Egipte, quina altra classe de monuments que 
no siguen piràmides hauries construït? De quin material els hauries fets? 

Si dins de milions d'anys els continents es tornaren a unir, com t'imagines que 
quedarien tots junts? Si pots, dibuixa-ho en un paper.  
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Altres llibres 

Mi primer viaje al Sistema Solar 
Viaje a las estrellas
La guerra de Troya
El descubrimiento de América
Amundsen, el explorador polar
Atlas infantil de Europa
Atlas infantil de América del Sur
Mi primer viaje a las galaxias

Descubriendo a Mozart
Aventuras y desventuras de una gota 
viajera
La Historia y sus historias
Descubriendo a Dalí 
Cocina a conCiencia 
Descubriendo a van Gogh
Apolo 11, objetivo la Luna
El lazarillo de Tormes



El meu primer 
llibre d’història


