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PRESENTACIÓ 
En aquest treball hem volgut fer un viatge a l’antiga Iltirta per descobrir els origens de la nostra 
ciutat, la forma de vida dels nostres avantpassats més antics: els ilergetes. 
Per començar el projecte ( activitats prèvies) ens hem plantejat diferents preguntes i  més tard hem 
buscat informació en diferents llibres, webgrafies, llegendes, còmics etc. Després per organitzar el 
nostre projecte hem agrupat els continguts en diferents blocs de treball: 
--Territori-organització 
--Vida quotidiana 
--Treball 
--Cultura-creences 
Per poder comprendre cada bloc de treball l’hem acompanyat de fotografies, dibuixos i treballs 
plàstics. Cada parella ha desenvolupat un bloc, però també hem compartit els coneixements amb 
tot el grup.  
Les nostres famílies ens han  ajudat a buscar informació i també  han col·laborat conjuntament amb 
nosaltres en fer petites obres d’art ( cases, poblats...), aquestes ens han permès entendre molt 
millor la vida dels ilergetes. 
També hem visitat el Museu de Lleida i hem pogut observar les diferents restes arqueològiques que 
d’aquest poble se’n conserva. 
Un cop acabat el treball hem pogut entendre que els pobles necessiten tenir una identitat pròpia i 
que defensen el territori que estimen tal i com ho va fer Indíbil i Mandoni. 
Hem entès que cal respectar els costums i les creences, la forma de vida de tots els pobles i 
cultures, i que nosaltres som una suma de tots aquells homes i dones que van deixar l’empremta a 
les nostres terres. 
  

“Estimem, les nostres arrels, la nostra ciutat i el nostre patrimoni” 
 
Alumnes de Cicle Inicial 
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En quin temps van viure els ilergetes? 
Per què es van posar a viure aquí? 
De quin lloc venien? 
Com era el seu poblat? 
Algú els manava? 
Com eren les seves cases? 
I els seus pobles? 
Quins objectes feien anar? 
Com anaven vestits? 
Tenien por? 
Què els agradava fer? 
Tenien diners? 
De què treballaven? 
Què menjaven? 
Coneixien d’altres pobles? 
Per què són importants per nosaltres? 

ENS FEM PREGUNTES  



ORGANITZEM LA INFORMACIÓ EN BLOCS DE 
TREBALL 

ORGANITZACIÓ 
TERRITORI 

VIDA QUOTIDIANA 

CULTURA-
CREENCES 

ECONOMIA-
TREBALL 



 BUSQUEM INFORMACIÓ PER PARELLES 



PRIMER BLOC DE TREBALL 
 

 
Territori i organització: 

-Situació dels ilergetes en la línia del temps 

-Els ilergetes un poble íber: Iliri-Geta 

-El territori de la Ilergècia 

-Els poblats 

-La història d’ Indíbil i Mandoni. 

-La llegenda 

-L’equipament dels ilergetes: la defensa 

 

El treball 

-Economia i treball 

-La moneda ilergeta 

Presentem la nostra recerca en un llibre 

interactiu ( 1r. Bloc) 



 

SITUACIÓ DELS ILERGETES EN LA LÍNIA DEL TEMPS 



ELS SEUS ORIGENS 



 POBLATS I TERRITORI  



 

INDÍBIL I MANDONI – LA LLEGENDA 



 

L’EQUIPAMENT I LA DEFENSA 



 

 

Dissenyant el llibre 



L’ECONOMIA I EL TREBALL 



SEGON BLOC DE TREBALL 
 

Vida Quotidiana 

- La casa ilergeta 

- La vestimenta 

 

Cultura i creences 

-L’alfabet 

-La ceràmica 

 

Sortida al Museu de Lleida 

Visita a l'estàtua d’ Indíbil i Mandoni 

Valorem el patrimoni dels ilergetes 

Bibliografia 
 



 

DIBUIXEM I REPRESENTEM LA CASA ILERGETA 



Matemàtiques per entendre el metre 
quadrat i després fer el plànol de la casa 
ibèrica 



Col·laboració de la família en el muntatge 

de les cases ibèriques 



ELS VESTITS 



 

FEM LECTURES I ANOTACIONS 



 

ESTUDIEM  LA CERÀMICA. EN FEM UN 

TALLER  



CULTURA I CREENCES 

Taller de joies 



VISITEM EL MONUMENT D’INDÍBIL I MANDONI I EL MUSEU DE LLEIDA 

PER A PODER ESTIMAR I RESPECTAR EL NOSTRE PATRIMONI 



Després de la visita  al Museu recollim el 
que ens ha agradat més en un llibret 



ESTIMEM I VALOREM EL NOSTRE PATRIMONI 



 

EL NOSTRE TREBALL DINS DEL PROJECTE D’ESCOLA: 
LLEIDA LA MEVA CIUTAT 



Compartim els treballs amb la resta de companys 

de la classe i l’escola en l’exposició de centre 



 Membres del grup de treball del cicle Inicial 

 



 

 

• Webgrafia 

• ArqueoCatalunya. Els Ilergetes. [En línia] Disponible a: 
http://arqueocatalunya.com/antiga/ibers_ilergetes.htm 

• Gualda Bernal, RM. Museo de arte ibérico “El Cigarralejo”. La mujer ibérica. [En línia] 
Disponible a: http://www.murciaturistica.es/webs/museos/material-
didactico/MD_es_91489.pdf  

• Museu de Lleida Diocesà i Comarcal. Edat del ferro i estat ilerget. [En línia] Disponible a: 
http://museudelleida.cat/collection/edat-del-ferro-i-estat-ilerget/  

• XTEC. Els ilergets. [En línia] Disponible a: http://www.xtec.cat/~mroman/index0.htm  

• Bibliografia  

• Enciclopèdia catalana, SA (2002). Club Super 3. La història de Catalunya 

• Figuera Bellmunt, J. Cop d’ull a la història de Lleida. Pagès Editors. 

• Monyarch, P. (2012). “Els ilergetes”. La Mañana. Núm 1-, p.1-48. 

• Vallverdú, J (1979). Història de Lleida explicada als joves. Lleida. Dilagro 

• Gutiérrez, L.M (1987). Puig Castellar, el poblat laietà. Els íbers. Barcelona. Graó. 

• Catàleg exposició (1977) “Indíbil i Mandoni, rei i guerrers”. Ajuntament de Lleida. 
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