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L’Anorac 

 

Amb l’ajut d’aquest text respon a les preguntes 1 i 2. 

 

L'anorac, que el Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola defineix com 

"jaqueta impermeable, amb caputxa, usada especialment pels esquiadors", és 

una peça d'abric inventada pels esquimals de les illes Aleutianes (els inuit), a 

l'Àrtic. 

 

 Es tracta d'una jaqueta tres quarts que els habitants de l'arxipèlag 

confeccionaven originalment amb pell de foca i, en ocasions, de caribú. 

La vestimenta tradicional dels inuit, tant és per homes com per dones, està 

composta per botes impermeables, pantalons de doble capa i parca/anorac, un 

abric ajustat de doble capa amb caputxa, tot ell fabricat en pell. Una caputxa de 

major grandària forma un còmode bressol per als nounats. 

 

 Després, des de la dècada de 1950 va començar a realitzar-se en niló 

encoixinat i a comercialitzar-se a tot el món. Al principi ho feien servir solament 

esquiadors i muntanyencs, però en la dècada de 1960 es va incorporar al 

vestuari juvenil. 

 

 

Font d’informació  

http://www.muyinteresante.es/historia/preguntas-respuestas/icual-es-el-origen-del-anorak 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Anorac 

http://www.xtec.cat/~voliu/cursd98/m2ex1/cap4.htm 
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1. Sempre hi ha hagut anoracs? 

__________________________________________________________ 

2. Des de quan? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. Com s’ho feia l’home abans de la seva existència? 

Ha arribat el moment de començar la vostra recerca al llarg de les 

diferents etapes de la història que heu estudiat aquests dos anys.  

Aquí teniu un seguit de recursos que us ajudaran en el vostre viatge 

a través del temps. 

http://www.xtec.cat/~jdot/textil/vestit.htm 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Himation 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Toga_(vestit) 
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El videojoc i els jocs de taula 

 

Amb l’ajut d’aquest text respon a les primeres preguntes. 

Durant molt temps ha estat complicat assenyalar quin va ser el primer videojoc, 

principalment degut a les múltiples definicions que s'han anat originant, però es pot 

considerar com a primer videojoc el Naught and Crosses, també anomenat OXO, 

desenvolupat per Alexander S.Douglas al 1952. El joc era una versió computeritzada 

del tres en ratlla que s'executava sobre la màquina EDSAC i permetia enfrontar un 

jugador humà a la màquina. 

El primer vídeo joc amb moviment, però, no va arribar fins el 1958. Aquest any William 

Higginbotham va crear, el Tennis for Two (tennis per a dos): un simulador de tennis de 

taula per entreteniment dels visitants de l'exposició Brookhaven National Laboratory. 

Aquest videojoc va ser el primer de permetre el joc entre dos jugadors humans.  

 

 

  

 

 

  

 

 

Font d’informació  

http://www.fib.upc.edu/retroinformatica/historia/videojocs.html 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Videojoc 

 

 

 

 

 

1r videojoc de la història: l’OXO 
Imatge del joc Tennis for two 
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1. Sempre hi ha hagut videojocs? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Des de quan?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. Com s’ho feia l’home abans de la seva existència? 

Ha arribat el moment de començar la vostra recerca, sobre el jocs de 

taula, al llarg de les diferents etapes de la història que heu estudiat 

aquests dos últims anys.  

Aquí teniu un seguit de recursos que us ajudaran en el vostre viatge 

a través del temps. 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/6638_

21398.pdf 

http://www.jugamostodos.org/index.php?option=com_content&tas

k=view&id=34 

http://www.laginesta.com/treballs04/6jst-jocs%20taula.html 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B2ria_dels_videojocs#Or.C3.A

Dgens 
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El telèfon 
 

Amb l’ajut d’aquest text respon a les primeres preguntes. 

L’INVENTOR DEL TELÈFON 

Graham Bell, un inventor obsessionat amb la comunicació.  

 De mare sorda i pare professor de llenguatge de signes no podia sortir més que algú 
obsessionat amb la comunicació.  

Avui és l'instrument de comunicació més utilitzat en tot el planeta, però fa 127 anys 
només existia en la ment d'un home, un inventor enginyós que va revolucionar per a 
sempre les relacions entre els homes. El seu nom, Alexander Graham Bell ((1847-
1922). 

El seu objectiu, construir una màquina que permetés parlar des de llocs distints. I ho va 
aconseguir. 
 
El seu gran dia va ser el 10 de març de 1876, quan va presentar en l'Exposició del 
Centenari, celebrada a Filadèlfia, el seu invent. Aquest invent era el telèfon, una 
màquina elèctrica que transportava la veu. 

 La capritxosa Història va voler que fos Bell qui es dugués els honors de l'invent i que 
un italià emigrant, Antonio Meucci, no passés a engrossir les pàgines de tecnologia 
dels llibres de text, tot i sent el veritable inventor del primer prototip. A l’any 2002 es 
va reconèixer Meucci com l’inventor del telèfon. 

Font d’informació 

http://www.globalcat.net/01ee5a9661096a328/01ee5a96611130928/index.html 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A8fon 
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1. Sempre hi ha hagut telèfons? 

__________________________________________________________

______________________________________________________-___ 

2. Des de quan? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  

3. Com s’ho feia l’home abans de la seva existència? 

Ha arribat el moment de començar la vostra recerca, sobre el telèfon i la 

comunicació al llarg de les diferents etapes de la història que heu estudiat 

aquests dos últims anys.  

Aquí teniu un seguit de recursos que us ajudaran en el vostre viatge a través del 

temps. 

El telèfon 

http://www.ara.cat/media/telefonia-mobils-albert_cuesta-

storify_0_870513115.html 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A8fon 

La comunicació a la prehistòria 

http://www.slideshare.net/mcintoverdaguer/la-prehistoria-6754168 

http://laeradelosfosiles.blogspot.com.es/2009/06/como-se-comunicaban-los-

hombres.html 

La edat antiga, i altres etapes 

http://www.catedu.es/documenta/apuntes/h_comunicacion.pdf 

http://www.youtube.com/watch?v=JEJn_4tEPLU 
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El cotxe 

Amb l’ajut d’aquest text respon a les primeres preguntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Sempre hi ha hagut cotxes? 

__________________________________________________________ 

2.Des de quan? 

__________________________________________________________

______________________________________________________-___ 

3.Com s’ho feia l’home abans de la seva existència? 

Ha arribat el moment de començar la vostra recerca, sobre el cotxe i  com ho 

fèiem quan no existia, al llarg de les diferents etapes de la història que heu 

estudiat aquests dos anys.  

Aquí teniu un seguit de recursos que us ajudaran en el vostre viatge a través del 

temps.    Fonts d’informació: 

http://edu365.cat/aulanet/comfuncionen/ 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B2bil#Hist.C3.B2ria_de_l.27autom.C3.B2bil 

http://www.youtube.com/watch?v=6v8CYFy-kQE 

http://lahistoriadelostransportes.blogspot.com.es/2011/01/el-

perfeccionamiento-de-los-medios-

de.htmlhttp://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17037 
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La bombeta 
 

A partir d’aquest text respon a les preguntes 1 i 2. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonts d’informació 

http://www.muyinteresante.es/historia/articulo/thomas-alva-edison-el-

inventor-mas-prolifico 

http://edu365.cat/aulanet/comfuncionen/ 
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1.Sempre hi ha hagut bombetes?  

_________________________________________________________________________________ 

2.Des de quan?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3.Com s’ho feia l’home abans de la seva existència? 

Ha arribat el moment de començar la vostra recerca, sobre la 

bombeta i  com ho feien per il·luminar-se quan no existia al llarg de 

les diferents etapes de la història que heu estudiat aquests dos anys.  

Aquí teniu un seguit de recursos que us ajudaran en el vostre viatge 

a través del temps. 

 

La bombeta 

http://blocs.xtec.cat/santpaucs/files/2009/10/la-bombeta.pdf 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=19194 

http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/e3009011_336/llibre/index.p

hp?section=2&page=3 

https://www.youtube.com/watch?v=zj9TitFwCs8 

 

Com s’il·luminaven abans? 

http://www.fragailuminacion.com.ar/publicaciones/historia-de-la-

iluminacion/ 

www.youtube.com/watch?v=7i7qjhDmAH4 

 


