
DEL NEOLÍTIC A LA RE-EVOLUCIÓ 
DE L’AGRICULTURA

ACTIVITAT EDUCATIVA 

OBJECTIUS DADES BÀSIQUES

Durada de 
l’activitat
2  hores

Més informació i reserves
educacio@museuvidarural.cat
977 87 05 76
www.museuvidarural.cat 

Nivell 
Educació Primària, Educació Secundària. 
Educació Especial.

Grups
Grup classe / màxim 30 participants. 

IMATGES DE L’ACTIVITAT

Tarifa
3,90 € per 
alumne

Aprenentatges valuosos per repensar un futur sostenible per a la vida al planeta.
 
Com vivien els nostres avis i besavis pagesos? Com treballaven la terra? D’on obtenien el seu aliment? 
D’on venia el que menjaven i d’on ve ara? Com ens alimentarem en el futur?. Farem un viatge al passat, 
però, alhora, ens imaginarem com serà el nostre futur. 
Al llarg d’aquest viatge descobrirem quines eines i estris utilitzaven els pagesos per cultivar la terra 
i produir el seu aliment i recuperarem valors imprescindibles que regien la seva vida i la seva feina: 
l’esforç, l’estalvi, la previsió, el no llençar res... i sobretot el tenir cura de la terra, allò que els garantia 
la seva subsistència. 

• Conèixer els orígens de l’agricultura.
• Valorar l’enorme revolució que va suposar   
 l’agricultura  per als humans.
• Conèixer els orígens dels productes bàsics:  
   pa, vi i oli com a base de la dieta mediterrània.
• Valorar la dieta mediterrània. 
• Aprendre a respectar les plantes i éssers vius  
 de l’hort.
• Generar consciència sobre els reptes de futur  
   vinculats a l’alimentació sostenible.
• Fomentar l’esperit crític i el treball cooperatiu.



DEL NEOLÍTIC A LA RE-EVOLUCIÓ DE L’AGRICULTURA

DESCRIPCIÓ

Què va suposar la revolució neolítica per a la humanitat?

Com va ser el pas dels humans recol·lectors i caçadors a pagesos i ramaders? Com vivien les primeres 
comunitats pageses? Una reflexió per als grups que vulguin emmarcar la descoberta de l’agricultura del 
passat, l’actualitat i el futur a partir del treball de la prehistòria que tan bé es complementa en la visita 
a les coves de l’Espluga de Francolí.

Del Paleolític al Neolític, del nomadisme al sedentarisme. De la recol·lecció i la cacera a l’agricultura i 
la ramaderia per arribar al moment actual i replantejar-nos per on passa la sostenibilitat de l’agricultura 
en el futur.

A les sales del museu i a través de l’observació, el diàleg i dinàmiques participatives, descobrirem com 
es treballava la terra per obtenir-ne l’aliment al llarg del cicle d’un any. La feina i la vida de les famílies 
pageses centrada en tres conreus: la vinya, el blat i l’olivera. 

Gràcies als audiovisuals farem el seguiment de cada cultiu i posteriorment descobrirem com es feia la 
transformació d’aquests productes en vi, farina i oli. Elements centrals de la nostra dieta mediterrània.

Al llarg d’aquest viatge descobrirem quines eines i estris utilitzaven els pagesos per cultivar la terra i 
produir el seu aliment, des de la falç neolítica fins la moderna maquinària actual. 

També recuperarem valors imprescindibles que regien la seva vida i la seva feina: l’esforç, l’estalvi, la 
previsió, el no llençar res... i sobretot el tenir cura de la terra, allò que els garantia la seva subsistència. 

Aprenentatges valuosos per repensar un futur sostenible per a la vida al planeta.


