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la  família  ibera 

Qui eren els ibers?

1. Els pobles ibers van viure al litoral mediterrani entre els segles VI aC – I aC. Estaven 

organitzats en tribus. Situa en el mapa les més importants.

1 Indigets (Empúries) – 2 Ausetans (Osona) – 3 Laietans (Maresme i Barcelonès, Vallès) –

4 Cossetans (Baix Penedès i Tarragonès) – 5 Ilercavons (Baix Ebre) – 6 Ilergetes

(comarques de Lleida)

la  família  ibera 

2. Pinta la nostra comarca en color vermell.

3. Amb una fletxa situa la cultura ibèrica al seu temps.

Ibers

Paleolític      Neolític       Edat Metalls         Edat Antiga                Medieval                Moderna    Contemp



Estructura i situació dels poblats ibers

1. Completa la frase següent:

Mediterranis – ibers – fenicis – cartaginesos - grecs  – autòctons

Els ...........eren el fruit de la influència de pobles ............com els .............els .............i els 

...............amb els pobles ..............

2. Observa el dibuix del barri sud de Ca n’Oliver. Escriu adjectius i noms que t’ajudin a 

explicar com eren cadascun dels seus elements.

Carrer:......................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cases: ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Estructura defensiva: ...................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….



L’emmagatzematge

1. Observa el dibuix.

Quina utilitat tenien aquests forats? 

Planteja la teva hipòtesi.

2. On estaven situades les sitges?

3. Quantes sitges hi ha a Ca n’Oliver aproximadament?

Menys de 5

Més de 10

Més de 20

4. Com s’ho feien per a què no es fes malbé l’aliment emmagatzemat?



El sistema defensiu

1. Observa el dibuix. 

Com es defensaven els pobles ibers?

2. Descriu la funció dels següents elements de la muralla:

Torre:

Paret

Fossat



La cultura material ibèrica al museu

1. Aquests són alguns dels objectes més representatius de la cultura ibera de Ca n’Oliver.

Fíbula – aixada - càlat – lleó – fusaiola – cremador – olla – copa grega

2. Quins d’aquests objectes són de prestigi?

3. Quins d’aquests objectes estan relacionats amb les creences religioses?


