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das aldeas e terras de c ultivo, maioritaria mente uro, corzo, xabaril, c oello e
lebre; Dentro da cabana gandeira dominan as c abras e ovellas, seguidas
polos bóvidos doméstic os e polo porc o.

Neolítico en Galicia
Metalurxia no Próximo Oriente

Idade da Pedra Pulida.

Continuidade Tecnolóxica

 Introducción.
Primeiros megálitos
Mámoa da Barreira

A Idade da Pedra Pulida (Neolítico, pedra nova), corresponde a un período de grandes transformac ións, moitas xa anunc iadas durante as etapas finais da Idade da Pedra Lascada. Os procesos de intensific ac ión das actividades rec olleitoras chegan ó
seu cumio c oa agricultura e a gandería; Unha nova
ec onomía productora de alime ntos vai ser asumida
polos grupos que prac ticaban a anterior ec onomía
depredadora.

Escritura no Próximo Oriente
Mámoa de Cotogrande, 1
Metalurxia no Exeo
Mámoa de As Rozas, 1
Antas con Adro
Anta de Dombate

Coa producc ión de alimentos, os grupos humanos tórnanse se denta rios, construíndo aldeas nas
que podían v ivir durante espacios de tempo c ada vez
máis dilatados. A me llora climátic a e o inic io desta
nova ec onomía propiciaron un aumento da poboación. As novas ac tividades trouxeron novas téc nicas e
novos artefactos: útiles de pedra pulida, cerámica e
aparellos agríc olas (fouc es, aixadas ...). T amén aparec eron manifestac ións máis c omplexas da vida s ocial e c ultural, c omo son a progresiva especializac ión
no traballo e os comezos da división soc ial.
Avanzado o Neolític o xurde nunha grande parte
de Europa un fenómeno c ultural coñec ido co nome de
Mega litismo, que c onstruirá monumentos con grandes pedras fincadas e adoptará un tipo de enterramento conc reto: a cámara mega lític a ou anta.

Apertura de campos
Nes te temp o Galicia era unha gran fraga, os cazad or es d o Epipaleolí ti co
emp ezar on a queima-l o bosque pa ra evitar ca caza s e fora, no Neolí ti co
queiman e pincha n fragas p ara cultiva r e ter pas tos para os rabaños .

Imperio Sumerio

Considérase á roza (tala e queima dos bosques, cultivo e posterior barbeito) como o s istema
utilizado para o c ultivo, aínda que non pinc haran as grandes árbores, des mestaban e queimaban as
fragas para poder sementar. Con machados e aixadas de pedras pinchaban árbores e rac haban os terróns, para logo espallar ou enterra-la semente, na colle ita valíans e de fouc iños de made ira nos que
colocaban pezas de pedra.

Pala de Vella
Imperio Antigo Exipcio
Prado do Inferno
Pirámides de Exipto

Cronoloxía do Bloqu e 2
5.000 a.C. — 2.200 a.C.
Os acontecementos sinalad os con negriña per tencen
a outras áreas cul turais . Cando comeza o Neolíti co en
Galicia no Mediterráneo ori ental es tán na Idade do
Bronce, e cand o segui mos vivind o en covas e abrigos os
exipcios constrúen as pirámid es.

 O Neolítico.
Os derradeiros c azadores-rec olleitores do Paleolít ico tiñan espec ializado os seus modos de subsistenc ia dun xeito que agoiraban o establecemento da agric ultura e da gande ría: A intensific ac ión da
rec olleita de grans de cereal, a domestic ac ión do can, e un sistema de caza seguindo as manadas de
anima is e meténdoas en c urros para un aproveitamento selectivo, son algúns destes exemplos. Estes
cambios prodúc ens e dun xeito lento e gradual, por iso non é apropiado o termo de Revolución Neolítico, pois estes c ambios non se dan dun xeito rápido, nin violento. No longo proc eso de neolitizac ión
algunhas soc iedades tardaron moito tempo en sumars e ós novos modos de subsistencia, e outras os
abandonaron pa ra volver á c aza e á recolleita. Moitas das formas c ulturais do Paleolític o van estar
presentes non só no proces o de integrac ión ó Neolític o, senón ó longo de toda a Idade da Pedra Pulida.
A gandería e ma ila caza constitúen o maior aporte alimentic io para as
xentes da époc a na nos a área xeográfica, c omple mentándose entre elas fornec en de c arne, peles, osos, cornas e
exc rementos para esterc ar. Progresivamente a gandería vai tendo ma ior
importanc ia, pero nunc a substituíndo
totalmente á caza. Domestic aron animais dóc iles, con gran instinto gregario, que tiñan crías que perma nec ían
moito tempo unidas ás nais. Nos xacementos da nosa área a fauna doméstic a aparec e nunha porc entaxe algo
maior c a salvaxe: Cazaban anima is
que viv ían nas fragas e nos lindeiros
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GANDERÍA 57 %
Fauna doméstica

O comezo da agricultura en Galic ia sitúase no 5.000 a.C., nun tempo
onde os bosques dominaba n a nosa
paisaxe, en moitos c asos a existencia
de proc esos deforestadores practicados
polas derrade iras bandas de cazadores,
precede á apertura de campos para o
c ultivo valéndose tamén do lume. A
agric ultura ten os seus inic ios na recolle ita intensiva de certos cereais que
pronto pasaron a ser sementados; No
transcurso das sucesivas colleitas as
espec ies domes tic adas van cambiando
por mutacións xenéticas e hibridac ións
naturais, os campesiños utilizaban como sementes aquelas que posuían melloras para o aproveitamento humano.

No Neolítico lonxe de establec erse unha e conomía baseada dos cereais , existe unha gran diversidade na explotac ión dos rec ursos naturais, existen no mes mo período grupos humanos que practic an sistemas diferentes: Sistemas de base agríc ola con c ultivo de cereal e leguminosas, complementado c oa rec olleita de froitos silvestres ; soc iedades de c azadores-gandeiros, sen agric ultura, pe ro con
rec olleita de froitos e raíc es; e sociedades que c onxugaban ou alternaban, con maior ou menor intensidades, as distintas actividades de subsistencia (agric ultura, pastoreo, caza, pesca e rec olleira), xunto
con outras que se espec ializarán na explotación de recursos minerais.
A prác tic a dunha agric ultura intensiva, coa necesidade de c oidar e vixiar ós c ultivos, obriga ós
labregos a facerse sedentarios, así nac en os primeiros poboados; Estes non serán estac ionais, pero
tampouc o permanentes , as téc nic as agrícolas da époc a con roturac ións superfic iais e esc aso abono
axiña esgotaban a fertilidade natura l das terras do entorno, e as xentes abandonaban o poboado para
construír outro.
Co desenrolo da agric ultura os grupos
humanos c ambian a súa relac ión c oa natureza, agora o territorio e algunhas das súas espec ies van ser manipulados polo home. Deste
xeito un mes mo territorio pode manter a
grupos humanos máis nume rosos , pero estarán enc adeados ás terras. O sedentarismo
consolida agrupac ións de indiv iduos cada vez
ma iores e permite a ac umulac ión da riqueza,
esta ac umulac ión propic iará o c omezo dos
desequilibrios soc iais.
Os asentamentos estaban c ondic ionados polo sistema de subsistenc ia de cada
grupo huma no, así esc ollían os lugares que
me llores c ondic ións ofrec ían para c ada grupo;
Os labregos gustaban de terras baixas, máis
fértiles e protexidas, mentres cos gandeiros
preferían as montañas con me llores pastos
naturais, onde podían practic ar tamén a caza.

CAZA 43 %
Fauna salvaxe

A colleita

G andería e Caza
No Nor oeste p eni ns ula r a caza terá unha i mportancia semell ante á gandería durante todo o Neolí ti co.
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A agricul tura era esencialmente cer ealei ra, baseada no cul tivo
do trigo e da cebada, a sega facíase con fouciños d e madeira
ond e s e col ocaban el ementos de pedra lascada para que cortas en a palla.
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A s aldea s estaban construídas con pólas, palla e a lgúns tronc os, pola súa fraxilidade e dific ultade de conservac ión en Galicia
aínda non se desc ubriu ningunha. Nas re xións
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As formas, estilos, variac ións e técnicas partic ulares de c ada unha das tradic ións
cerámic as c onstituíron trazos c ulturais que
foron difundidos doada mente e de xeito
continuado. As vasillas que atopamos nos
túmulos, van de simples c unc os ata pezas
de paredes verticais, vasos e formas máis
complexas. No referente á decorac ión, a
me irande parte é lisa, é dic ir, está ausente.
A pasta adoita estar pouc o c oidada e as superfic ies son bas tas, non están moi c oidadas . Os volumes destes rec ipientes varían
de pequenos vasos ou c uncas, os má is comúns, ate grandes vasillas de almac ename nto.

Aldea neolítica
Vida cotián
Nes ta es cena cotián observamos novas artesanías como o teci do, a ol ería, a pedra pulida, a moenda do cer ea l e a cestería.

As primeiras aldeas eran simp les agl omeraci óns de
cabanas feitas con materiais pereced oiros, as cortes, celeiros, es pacios de vivenda e lug ares de traballo es tab an
baixo o mesmo tei to.

limítrofes estaban situadas nas proximidades das mellores áreas de c ultivo, organizadas en c abanas
rectangulares ou circ ulares, onde os anima is c ompa rtían o mesmo es pac io c a xente. No noso país tense doc umentado un pequeno fato de asentamentos en c ovas (Pala da Vella) e en ac ubillos, algúns tamén habitados en épocas anteriores, como Prado do Inferno; Esto c ontrasta cos varios milleiros de
enterramentos destas xentes que aínda se c onservan no noso país.
A vida cotiá n nesta época rexistra importantes cambios , os grupos sedentarízanse, c onstrúen
vivendas permanentes para cada grupo fa miliar, a dieta alime ntic ia vai cambiando e tamén mudan as
artesanías. En cerámic a gardan as colleitas e poden c oce-los alimentos, sen ela era moi difíc il ferver
líquidos, mentres coa la das ovellas, e outras fibras vexetais, tecen panos para facer roupas.
A producc ión cerám ica xeneralizase no Neolític o e c hega ate os nosos días, supón, a prime ira
utilizac ión c onsc iente de un cambio químic o por parte do home: c oa c occ ión unha forma ma leable e
perecedoira de arxila, c onvértense nunha cerámic a duradeira. A cerámic a é un medio de
expresión estétic a pola s úa forma, tratamento e dec orac ión, en oc asións son trazos que
identif ic an e diferenc ian ó grupo cas produc e.

Formas cerámicas

O Neolític o inc orpora outra nova tecnoloxía á industria lítica, a pedra pulida,
con esta técnic a pódense facer útiles máis
robustos e máis dif íciles de rompe r, c onc ibíans e e labrábanse pezas máis axeitadas para poder traba llar con mangos, así elaboraron mac hados, aixolas, aixadas e mazas. Os instrumentos de pedra lasca da cortan máis cos pulidos,
pero son má is fráxiles, mentres os pulidos son má is efic aces para mac hucar, pinc har árbores e sac har
leiras. Os utensilios de pedra lascada serán utilizados para c ortar e raspar, e para facer fouciños e
puntas de seta para a caz a.
No Neolíti co galego as formas cerámi cas a doitan ser gl ob ulares e
de pequenas dimensións, ond e destacan, pola súa ab undanci a os
cuncos. A decora ci ón é moi rara nes te p erí od o, e cand o aparece é
moi si nx ela conformada por liñas onduladas.

O proc eso de elaborac ión dun instrumento de pedra pulida é re lativamente sinxelo, pero require
de moitas horas de traballo; Unha vez escollida a pedra axeitada lábrase un esbozo, lascando primeiro
e labra ndo despois, así a peza xa ten a súa forma final; Seguidamente dan c omezo os diferentes procesos de pulido, cada vez má is finos, ben refregando contra outra pedra, ben contra area ou dentro
dunha regaña feita nunha pena, vaise avanzando o pulido ata a fase final; Ne la con coiros engraxados
e area moi fina prodúcese a superfic ie vítrea tan característic a dalgunhas ferra mentas pulidas.

Lámina

Machado con mango

Aixada

Punt a de
seta

Machado

LASCADA

PULIDA

Modelado da cerámica
Nes te tempo a cerámica fa ise a man, mod el ánd oa
ate configurar unha forma de tend encia hemisféri ca,
log o s erían d ecoradas e cocidas en lumes abertos.

Fouciño con lámina

Element o
xeométrico

Fouciño con elementos xeométricos

Pulido
Labrado

Prado do Inferno

A industria lítica

É un a cubil lo de grandes dimensións localizado en Muras, es ti vo
habitado ó final do Neolí ti co.

Conviven for mas de pedra lascada de tradici ón anteri or, pero ad aptadas ós usos agrícol as, con forma s
de pedra pulida, maiori tariamente a parell os agrícolas (machados e aixola s) que teñen menor capacidade de corte p er o s on máis efica ces para pincha-las —arbores e sacha-las leiras .
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MEG ALI TISMO

Lámina de sílex
Machado pulido
Os macha dos puli mentados s on útiles de corte transvers al e de perfil simétrico, adoi tan ter maior gr os or que
anchura. Ás veces pr es enta n unha textura ví tr ea, fr oito
dun pulido moi fino. Aparecen xa nos primeiros tempos
do Neolí ti co, sendo moi comúns ata a aparición dos machados planos de cobre e br once. O uso dos machados
rela ci óna se co traballo de pinchar árbor es , e en xeral co
traballo da madeira.

Son productos d e l ascado tr es veces máis l ongos que
anchos , de p ouco espes or, e secci ón tri angular ou trapezoidal . De tradici ón técnica paleolí ti ca, acad an no Neolíti co, p or mor dunha expl ota ci ón especial izada, unhas
ma ior es di mensións . Pola súa g ran capa cida de de corte
usárons e como coitel os ou navallas, sostidas na man ou
suxeitas nun pao; Tamén foron us adas para artellar fouciños , col oca ndo a folla l onxitudi nal ou oblicuamente nun
mango.

Durante a fase megalític a do Neolític o vai tomando c orpo un c ambio na e structura social que
s e fará máis forte a c omezos da Idade do Bronc e,
os enterramentos colectivos deixarán paso ós individuais, esto ven aparellado á doc umentac ións de
c ontrastes ec onómic os no plano persoal e diferenc ias no rol soc ial dos diferentes grupos familiares; A
s ociedade paritaria c amiña cara a unha soc iedade
estratificada, de xefaturas. Esta nova estructurac ión
s ocial deixará c omo testemuñas as grandes antas
c on corredor do final do Megalitismo.

En Galicia, podemos observar c omo o fe nómeno tum ula r non é un c onxunto unitario, existe
un gran polimorfis mo; O espac io funerario agoc hado
Megalitismo en Europa
dentro do túmulo pode estar constituído por unha
O Megalitis mo non é único da fachada atlánti ca euroc ámara poligonal, estructura c on corredor, c ista ou
pea, dáse noutras área do nos o e d outros continentes.
non ter estruc tura pétrea algunha. Estas diferenc ias
c onstructivas evidenc ian c laramente os cambios soc iais e relixiosos ac ontec idos dende os primeiros enterramentos c olec tivos do Neolític o ata os enterra mentos individuais da Idade do Bronc e, dende a proc ura de certa monumentalidade ata as formas simples onde a maxestosidade arquitec tónic a non parecer ser importante. Esta diversidade fai impropio fala r de Cultura Megalític a, sendo máis correcto referirse a estes elementos, má moas e antas, como pertenc entes ó Fenómeno Cultura l Megalítico, ou mellor a índa, ó Fenómeno Cultural Tumular.

TÚMULO
MÁMOA

ANTA

CORREDOR

Enterramento megalítico
O s enterramentos megal íti cos es tán comp ostos dunha cámara funeraria, anta, cub er ta p or un túmulo d e terra, mámoa, ás veces teñen un corr ed or que comunica a anta co exteri or.

 Megalitismo.

Construcción dun enterramento
A cons trucci ón dun enterramento megalí tico p ód ese fa cer cun grup o humano menor d o q ue pod e par ecer. As
chantas arrincábanse das canteiras con cuñas, logo se movían con troncos como rod os e eran erguidas coa axuda
de pa ncas e p érteg as, pouco a p ouco íase aportand o terra para el eva-l o túmul o que s ervi rí a d e rampla para coloca r
as tapas da cámara e do corr ed or.

Nunha fase aínda por determinar da andadura do Neolítico, aparece unha nova simboloxía
plas mada na arquitectura megalític a (mega = grande; lithos = pedra): Construc cións de carácter simbólico feitas c on grandes pedras. En Galic ia temos moitos exemplos de c onstrucc ións mega lític as de
func ión funeraria (antas ou arc as) integradas en túmulos de terra (mámoas ou medoñas), pero tamén
coñéc ense outros megálitos como pedrafitas e algúns c ontrovertidos c írc ulos lític os.
O Megalitis mo non é únic o do noso país, nin exc lusivo da fac hada atlántic a europea, haino no
Mediterráneo, Asia, Améric a e África; É a plasmac ión arquitectónic a, c on semellantes carac terísticas
constructivas, de diferentes rituais propios de dis tintas culturas que tiveron luga r en es pac ios temporais e xeográf ic os diferenc iados. Podemos atopar estas construcc ións dende o IV milenio a.C. ate ben
entrada a nosa Era.
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Atopamos mámoas en c ase tódalas bisbarras galegas; a ausenc ia de túmulos nalgunha delas
pódese deber á falta de doc umentac ión, ou, nunha grande medida, ás destrucc ións que sufriron ó longo da His toria. Tradic ionalmente en Galic ia véñense conc entrado os esforzos en definir patróns de
emprazamento dos túmulos sen resultado positivo algún, do mes mo xe ito o aspecto de monumentalidade das grandes mámoas, fixo pensar a algúns nunha función de sinaliz ación do territorio, pois ho-
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xe algunhas son vistas dende moi lonxe, ne mbarga ntes a
maioría están emprazados en lugares dominados na
époc a por espesas fragas que limitaban moito a vis ibilidade.

 Outras manifestacións artísticas.

As mámoas agochan unha serie de estructuras
arquitectónicas ben diferenc iadas, segundo a súa forma xeral pode mos establecer tres grandes grupos: Cámaras simples, as máis ant igas, as c hantas delimitan un
espac io funerario de forma poligonal c uberto por unha
laxe horizontal; Cá maras c on c orredor, c ámara poligona l
aberta da que arrinc a un c orredor, máis estreito e de
menor altura que c omunic a a cámara c oa periferia da
mámoa; Cámaras rectangulares, de planta rectangular.

As manifestac ións artísticas deste mundo non se
limitan á arquitec tura, nin ás formas e dec orac ións das
cerámic as ; A demais da presencia de idoliños nas má moas que constitúen obras escultóric as, algunhas laxes das
antas están dec oradas c on gravuras e pinturas. As manifestacións artístic as exis tentes en Galic ia forman parte
do chamado grupo norocc idental de arte megalític a que
agrupa xacementos dende o río V ouga ó S ella. Os conxuntos desta zona c omparten téc nic as e motivos decorativos do que se deduce a existencia dun c ontexto simbólic o común.

Mámoa do Limpadoi ro (Vil alba) .

A partires dun monumento mega lític o c omple xo,
podemos sinalar as distintas partes co compoñen:
Mámoa, túmulo de terra c on forma de casquete esférico
que engloba e protexe o resto do conxunto, pode estar
delimitada por un ane l pe rimetral, formado por unha serie de pedras de mediano tama ño, e tamén pode estar
cuberta por outras pedras en xeito de coiraza; No c entro
atópase a anta, cámara megalític a, espac io onde se depositan os c adáveres; Un corredor feito de laxes de menor tamaño, comunic a a anta c o exterior do monumento; Cara a fora ábrese un adro que pode ter uns idoliños
finc ados sinalando pec hando o espacio c erimonial.

Anta d e Ax ei tos (Ribeira).

Pedrafita

Mámoa e Anta

A Pedracha ntada de O Carrizo (Vil alba) cons ti túe un dos poucos ex emplos galegos de arquitectura megalíti ca non funera ri a, es tá emprazada no
centr o dunha necróp ole que agrupa máis de vinte
túmul os. Rela ciónans e as p edrafitas co cul to ás encr ucilladas e ós camiños, as í os crucei ros serí an os
continuad or es des e culto.

As gravuras nas antas conteñen un repertorio
temátic o reduc ido, os motivos preséntanse illados ou
forma ndo c omposic ións : Os ondulados, son os máis
abondosos, preséntanse paralelos, en posic ión vertic al,
de xeito oblic uo e horizontal, ou c ombinando as devanditas formas, poden tamén aparecer asoc iados a outros
motivos; Zigzags, c ando son horiz ontais c obren todo o
anc ho da laxe; He liomorfos, figurac ións solares, a partires dunha pequena c azoleta, c írculo ou c irc unferenc ia,
parten múltiples liñas, dun tamaño se mellante, en tódalas direcc ións ; S on comúns as armas, c azoletas, aínda
que tamén s e c oñecen figurac ións antropomorfas e z oomorfas. O grupo má is importante de gravuras foi descuberto na c onxunto tumular de Roza das Modias (Vilalba),
onde tres dos oito túmulos existentes presentan as súas
laxes dec oradas.

Cámara simple

Anta

Anel

Corredor
Cámara con Corredor

Adro
Gravuras de Roza das Modias , 1

Idoliños

Cámara rectangular

Roza das Modias, 1
Roza das Modias (Vilalba) é unha necróp ol e megal ítica compos ta por oi to mámoas, tr es d elas teñen chantos con g ravuras. A anta mai or, Roza das Modias, 1, ten ca tr o da s súas sete laxes decoradas con motivos serpentiformes verti cais. Estas repr es entaci óns p oden estar vencellada s ós ríos, do des currir s inuos o da vida, ou d a s erp e q ue na relixiosidad e primitiva tiña un significado p ositiv o: A serp e rela ci ónas e coa fer til idade e coa id ea da inmortalidade, as serpes non teñen pri ncipio nin fin (idea da eter ni dade) , e cand o mudan a p el abandonan o s eu v ell o corp o como na vida do al én ou na r esurecci ón.

Estructuras arquitectónicas
A tip ol oxía d as cámaras funerarias establéces e segund o a súa planta, podend o ser s imple ou poligonal, ter corred or ou posuír forma r ectangular. Un túmul o compl ex o p odemos dis ti nguir a anta e o corr ed or, ocultos p ol o túmulo, un a nel de pedras
perimetral, ás veces a superfi cie do túmul o tamén es ta cub erta por pedras forma nd o unha coi raza; Entre o corr edor e o bord e
do túmulo ábr es e un es paci o cerimoni al, o adro, onde s e fincan id oliños antr op omorfos.
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A téc nic a da pintura é relativamente s inxe la, deberon emprega-lo estampado, axudados c on fibras vexetais, as únicas c ores presentes son o verme llo e o negro, es te que se obtiña de c arbóns e
cinzas mentres c o vermello era elaborado con óxidos de ferro; A s pinturas adoitábanse dar sobre unha
capa de eluc ido de c or branc o feito, no c aso de Dombate, con c aolín e manteiga de vac a como aglutinante. Os motivos dec orativos das pinturas son máis pobres c os das gravuras; dominan as representac ións xeométric as: z igzags, liñas, series de triángulos suc esivos e series de puntos negros que a miúdo festonan os demais elementos; Aparecen tamén algúns motivos idoliformes, relac ionados c on figuras humanas. Os exemplos galegos máis importantes son Pedra Cuberta (Vimia nzo), Dombate (Cabana) e Forno dos Mouros (Toques).
Na área levantina no Neolítico prolifera unha serie de pinturas rupestres de estilo esquemátic o,
onde aparecen figuras huma nas e animais en esc enas de caza, loitas , danzas e desenrolando outras
actividades c otiáns; A téc nica e motivos destas pinturas c ontrastas coas realizadas nos c hantos das
nosas antas.

Bloque 2 – Ida de da Pedra Pulida

A signific ación da arte funeraria váisenos das ma ns , os símbolos representados, dentro dun c ontexto primeiro funerario e logo funera rio-cerimonia l, deberon ter algunha motivac ión distinta á simple
estétic a e ornato. Tradicionalmente ós motivos representados, déuselles unha serie de interpretac ións,
ás veces moi ima xinativas, e outras asumindo a s imboloxía c os mes mos motivos tiñan, e teñen, noutras culturas dos lugares máis diversos. S abedores do pouc o fundamento que isto implic a, de seguido,
rec olle mos unhas das interpretac ións máis c omunmente aceptadas: Ondulados, son interpretados c omo serpes ou c omo imaxes simbólic as de cursos de auga; A serpe ten un signific ado positivo, relac ionada c oa fertilidade, c oa eternidade e c oa propia vida; Os heliomorfos, representac ións solares, relac iónanse c oa Dea mater, a deusa nai, reguladora dos c ic los vitais da natureza, da fecundidade e da
vida, tanto dos humanos c omo dos animais; As armas c umprirían un papel apotropaic o, figurac ións
simbólic as que gardan e protexen o espacio funerario.

 Materiais Expostos:
Vitrina-06

Neolítico

Contén fragmentos cerámic os e diversos útiles e ferra mentas de pedra lascada, como puntas
de seta, burís, lasc as, etc. Materiais rec uperados en diferentes ac ubillos baixo rocha que habitados na época anterior c ontinúan sendo lugares de asentamento, c omo Prado do Inferno (Muras).

Vitrina -07

Megalitismo

A mosa materiais procedentes de túmulos megalític os da Terra Chá, mac hados e un curioso puñal de pedra pulida, xunto con varias laminas e outros elementos de pedra lasc ada.

Pedra Cuberta (V imianzo)
Pintura de a nta

 Conceptos relativos ás diferentes Unidades:

Cova Alperra (Albacet e)
Pintu ra rupest re levantina

Unid. 1

Pinturas







As pinturas presentes nos chantos das antas teñen unha decoraci ón xeométri ca baseada en liñas onduladas, verti cai s
e zigza gs, mentres ca pintura pa rietal que s e d esenrola na área ori ental da península ibéri ca ten un rep ertori o mái s ricos.
É unha pintura es quemáti ca onde s e r epr es entan figuras humanas e animais en escenas de ca za, recolleita d e mel e batallas de arqueir os.

Primeiros campesiños de Galicia.
Aldeas e asentamentos duradeiros.
Gandería e agricultura.
O tecido para facer roupas.
Aparición da cerámica e da pedra pulida.
Construcción para os mortos.

Unid. 2

 Relixiosidade.







Os labregos perden a súa liberdade por enc adeas e á terra e ós seus rabaños, esta distinta actitude cara a terra e ós animais vai ser definitoria dunha nova relixiosidade. Os grupos de campesiños
atendían de xeito espec ial ós c ic los da natureza relac ionados cos traballos agrícolas, espec ialmente
coa sementeira e a c olleita; Cic los que debían respectarse para non por en perigo a superv ivenc ia do
grupo.
Estas soc iedades dispensaban un culto es pec ial ós mortos, por medio dos enterramentos tumulares; Así instrume ntalizaban ós seus defuntos c omo expresión do aproveitamento prolongado da terra
onde se erguen, e sinalando coas construcc ións dos mortos o vínc ulo dos vivos cun territorio determinado, vínc ulo que non sinalaban as aldeas feitas de materiais perec edoiros. Mentres as pedrafitas vincúlanse ó culto os camiños e as enc ruc illadas.
Os espacios funerarios tumulares cara o solpor do Megalitis mo vens e modific ados c oa presenc ia
de adros na entrada ó c orredor das antas, a c reac ión destes es pac ios exteriores supoñen a existenc ia
dun ritual má is c omplexo, realizado neste novo es pac io cerimonial, onde o panteón terá func ións de
santuario.
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2º Ciclo de Primaria

Primeiros la bregos.
Naceme nto dos poboados e aldeas.
Primeiros cultivos e domesticación de animais.
Nova s tecnoloxía s: cerámica e pedra pulida.
Construccións megalíticas.

Unid. 3






Infa ntil / 1º Ciclo de Primaria

A sedentarización dos cazadores: as aldeas.
Novos medios de subsistencia : gandería e agricultura.
Aparición da cerámica para cociñar e gardar alimentos.
Nova técnica do traballo da pedra: o pulido.
Arquitecturas megalíticas.

3º Ciclo de Primaria

Museo de P rehistoria e Arque oloxía de Vilalba. Manua l do Profesora do

Unid. 4







2º BA C, Histo ria da A rte

A sociedades campe siñas.
Arte parietal.
Arquitectura megalítica.
Outras manifestacións (grav ura, pintura, cerámica, etc.).

Unid. 9




2º BA C, Histo ria

O proceso de Neolitización.
Economía productora de alimentos: Diferentes modelos.
A olería: Tecnolox ía e significación cultura l.
Tecnoloxía da pedra : Innovación e pervivencia.
O Fenómeno Cultural Megalítico.

Unid. 7





1º de ESO, Histo ria

Primeiras sociedades campesiñas: o Neolítico.
A domesticación de animais e plantas
A ce rámica; elabora ción e formas.
A pedra pulida e a perviv encia da pedra lascada.
O Me galitismo.
Ritual funerario.

Unid. 6






E. Ramil Rego

1º BA C, Filosofía

Sociedades agrarias.
Re lixiosidade das sociedades agrarias.
O Mega litismo e o seu simbolismo.
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