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6

Inventar és crear alguna eina, màquina o procediment nou gràcies  
al qual podem fer coses que abans no podíem fer o les podíem fer  

amb limitacions, més a poc a poc.

QUÈ ÉS INVENTAR?

Vivim envoltats d’invents. Telèfons, neveres, cotxes... però també de taules o cadires. 
Perquè un invent no és només una màquina complicada. També són invents un full de 

paper, les tisores o cada una de les peces de roba que portes. Tots aquests invents 
permeten fer alguna cosa i cap d’ells existia abans que algú els inventés.
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7

Per exemple, el microones: es va inventar després que a un científic,  
fent un experiment, se li desfés una xocolatina que duia a la butxaca. 

Ser llaminer li va servir de molt!

Hi ha invents de tota mena. Els complicats s’aconsegueixen després d’anys 
d’investigacions i treballs de molts científics o tècnics, com la televisió o els coets.  
D’altres els devem a l’enginy d’una persona, com el pal de fregar o la bombeta.  

I n’hi ha que surten per casualitat, quan un científic en un laboratori o algú, volent una 
cosa, n’aconsegueix una altra. 
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Aquests van ser els primers invents.

ELS PRIMERS INVENTS PREHISTÒRICS
El foc va ser un dels primers grans invents de la humanitat. Ja existia  
a la natura, però els humans van inventar la manera de tenir-ne quan  

en necessitaven, i van aprendre a conservar-lo i fer-lo servir.

La història de la humanitat va començar quan uns primats van baixar dels 
arbres, van començar a caminar drets i, gràcies al fet de tenir les mans 

lliures, van poder agafar objectes per fer coses. I les primeres coses que 
van agafar van ser branques o petits troncs que van tenir diferents usos.

Van fer servir vares  
per caminar millor.

I també pals per fer caure  
la fruita dels arbres.

Garrots per caçar petits animals.
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9

Però els invents no sempre són eines. Aprendre a fer foc picant amb dues 
pedres o fregant dos bastons també va ser un invent. Va ser una novetat 

molt pràctica per als humans, perquè el foc tenia moltes utilitats.

Tot i ser un invent primitiu, el foc no ha deixat mai d’utilitzar-se: per 
treballar els metalls i fer eines o per fer anar màquines de vapor.

Escalfar-se i no patir  
el fred del medi natural.

Cuinar i poder digerir  
millor els aliments.

Veure-s'hi en la foscor.

També devem a les primeres èpoques  
de la humanitat les armes...

... i els vestits.

Protegir-se  
dels animals perillosos.
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Fins fa uns 10.000 anys, els humans vivien de menjar la fruita i els vegetals que 
recol·lectaven i els animals que caçaven a la natura. Aleshores va començar un lent  
procés amb el qual alguns grups humans van passar a dedicar-se a produir els seus 

aliments mitjançant l’agricultura i la ramaderia.

AGRICULTURA I RAMADERIA HO CANVIEN TOT
L’agricultura i la ramaderia van suposar invents transcendentals en la 
història de la humanitat. Obtenir una producció de camps conreats  

i domesticar animals van canviar completament la vida dels humans.
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Per fer-ho van deixar de viure de manera nòmada, és a dir, que van deixar de  
canviar de lloc per trobar menjar, com havien fet fins aleshores, i van començar  

a viure de manera sedentària, en cases al costat dels camps de conreu i del bestiar,  
per tenir-ne cura. Aquests canvis es consideren tan importants que formen una era  

de la humanitat: el Neolític.

L’agricultura i la ramaderia van ser dos invents del Neolític. Com passa amb el foc, 
tant les plantes com els animals ja existien, però els humans els van adaptar a les seves 
necessitats i a còpia d’anys van poder transformar plantes silvestres i animals salvatges  

en plantes agrícoles i animals domèstics.
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NOVES EINES PER A UN NOU MÓN
L’agricultura i la ramaderia van ser possibles gràcies a un seguit  
de petits invents: les eines del camp. Tot i que es van inventar a la 

prehistòria, encara es fan servir avui, però són molt més sofisticades.

Les primeres eines eren molt senzilles, estaven fetes de pedra, de fusta o d’os. Més 
tard van ser de metall (ferro, coure), i es van fer servir més o menys igual durant molts 
segles. Amb la industrialització va aparèixer la maquinària moderna, que no ha deixat 

de fer, de manera més sofisticada, les mateixes funcions de les eines del Neolític.

Vet aquí algunes eines per treballar la terra, per preparar aliments  
o per fer pots per conservar-los.

Per llaurar la terra i poder plantar les llavors de 
les plantes es va inventar l’arada. I avui fan  

el mateix els tractors.

Per segar els cereals i collir el gra es va inventar la falç.  
I avui fan el mateix les màquines de recol·lectar.

AL  
NEOLÍTIC

AVUI  
EN DIA
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Per moldre gra i fer farina es van inventar  
molins de pedra. I avui fan el  

mateix els molins fariners industrials.

Per coure el pa i altres aliments  
es va inventar el forn.  

I avui fan el mateix  
els forns moderns.

Per poder fer pots per guardar  
aliments es va inventar  
el torn de terrissaire.  

Avui fa el mateix la indústria  
ceràmica, plàstica, vidriera...
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