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És el període de la història entre el naixement de 

l’escriptura i la caiguda de l'Imperi  romà el 476, que 

marca l'inici de l'edat mitjana. 

Edat 
 Antiga 

Invenció de l’escriptura 
3000 a.c 



• Al voltant del mar mediterrani van aparèixer diferents civilitzacions: 

– Egípcia 

– Fenícia 

– Grega 

– Romana 

• La civilització grega i romana són les que més han influenciat la 

nostra cultura.  



Al principi quan els sistemes d'escriptura es van inventar, 
escrivien sobre qualsevol suport que podien:  
 

• Pedra 
• Metall 
• Argila  
• Fusta 
 

Curiositat!  
Sabíeu que l'alfabet escrit va sorgir a Egipte al voltant del 1800 aC?  
Al principi, les paraules no estaven separades unes de les altres i no hi  
havia puntuació. Els texts s'escrivien de dreta a esquerra, d'esquerra a 
dreta, i fins i tot en direccions oposades. 
Aquest tipus d'escriptura es diu bustròfedon,  
que significa 'bou d’arada', per la manera en  
què un camperol condueix un bou per   
llaurar els camps. Imagineu quin embolic!  



 

 

 

Llavors van inventar els primers llibres: els 
ROTLLES i els CÒDEXS… 



ROTLLES  
El papir, era un material gruixut similar al paper. S’elaborava teixint les tiges de la planta de 

papir, i després es colpejava la fulla teixida amb un martell. La fulla que s’obtenia 
l’aixafaven i l’eixugaven, així s’aconseguia un bon papir.  

 

 

 

El pergamí es feia a partir de la pell de vaca, ovella o cabra polida per a poder escriure-hi a 

sobre.  

 
 

 

 

Els rotlles s'obtenien quan ajuntaven diversos papirs o pergamins. Aquests podien arribar a 
mesurar diversos metres i solien guardar-se enrotllats entorn d'un suport cilíndric de fusta, 
per això el seu nom.  Els rotlles eren els llibres d’aquella època. 

 



CÒDEX 

El còdex  era un document amb les pàgines separades, unides 
per una costura i enquadernades.  
 
 
 
 
 

Oi que això, ja s’assembla més a un llibre com els d’ara? 
 
Llavors existien els rotlles de papirs i els còdexs alhora.  
Però a poc a poc es va anar estenent l’ús del còdex, perquè 
era més pràctic i també més econòmic. 
 
 



Qui podia accedir als llibres? 

• Al principi, només sabien llegir i escriure els sacerdots. 

• Però aviat el seu privilegi es va estendre als escribes i els funcionaris 
del faraó.  

• La gran majoria de la població egípcia era analfabeta.  

 

 



HIPATIA 
• Va néixer a Alexandria, Egipte, l'any 370 (encara que no se sap segur) i va morir l'any 415. 

• Era astrònoma filosofa i matemàtica. 

• Al matí dedicava unes quantes hores a l'exercici físic, després prenia banys que la relaxaven i li 

permetien concentrar la ment per dedicar-se, la resta del dia, a l'estudi de les ciències, la 

música i la filosofia. 

• Era mestra al Museu d’Alexandria. 

• Va escriure diversos llibres 

• Va inventar tres aparells : 

– un per destil·lar aigua,  

– un per mesurar el nivell de l'aigua,  

– un per determinar la gravetat específica dels líquids. 

• Es va convertir en una de les millors científiques i filòsofes de la seva època. Això no era 

habitual, perquè en aquesta època les dones no tenien dret a l’educació. 

 
 



Si voleu saber més… 

• La planta del papir: 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Papir 

• Hipatia:  

 
https://primaria3naranjos.wordpress.com/tag/
hipatia-de-alejandria/ 

 http://www.gololoytoin.com/2018/02/biografia-
infantil-sobre-Hipatia-de-Alejandria.html 
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