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AVANTPASSATS COMUNS



  

L'espècie humana és l'única representant 

actual de la família del homínids, que comprèn 

també les espècies extingides del gènere 

Homo i les del gènere Australoppithecus.

Els homínids pertanyen a l'ordre dels primats, 

en el que s'inclouen també els simis 

antropoides, els micos i els prosimis.



  



  

ADQUISICIÓ DEL BIPEDISME



  

El bipedisme és la capacitat de caminar sobre 

els dos peus sense repenjar les mans a terra.

El bipedisme és la principal diferència física 

entre els homínids i la resta de simis 

antropoides.



  

Per als primers homínids, caminar drets 

presentava un seguit d'avantatges, entre els 

que destaquen dos:
● Poder observar l'horitzó per sobre de les 

herbes altes de la sabana.
● Deixar les mans lliures per fer altres 

funcions.



  

L'EVOLUCIÓ DELS HOMÍNIDS



  

La Terra es va formar fa 4.500 milions d'anys. 

Hi ha evidències fòssils que fa 6 milions d'anys 

va aparèixer la família dels homínids, i fa 

només 150.000 anys va aparèixer la nostra 

espècies, l'Homo sapiens sapiens.



  

La nostra espècie es caracteritza per un 

desenvolupament cerebral elevat que ens ha 

permès ser animals intel·ligents, socials, 

conscients de la pròpia existència i tenir una 

gran capacitat de comunicació i de pensament 

simbòlic. 



  

A continuació veurem els representants de la 

família dels homínids.



  

Ardipithecus ramidus

● És el primer homínid conegut. 
● Va viure fa 4,5 milions d'anys a les selves 

d'Etiòpia.
● Tenia un aspecte similar a un ximpanzé, però 

més petit. 
● S'alimentava de fruits i fulles.
● No està clar si era bípede.



  



  

Australopithecus sp.

● Les espècies d'aquest gènere són els 

primers homínids bípedes.
● Van viure als boscos de l'Àfrica fa entre 4,2 i 

1,2 milions d'anys.
● S'alimentaven de fruits i brots.
● Tenien una capacitat cranial de 500 cm3.



  



  

Homo habilis

● És la primera espècie del gènere Homo.
● Va viure fa entre 2,5 i 1,6 milions d'anys a les 

sabanes de la vall del Rift, a l'Àfrica.
● Era capaç de fabricar eines senzilles.
● Va incorporar carn a la dieta.
● Tenia una capacitat cranial d'uns 600 cm3.



  



  

Homo ergaster

● Va començar a fer servir el foc.
● Va viure entre fa 1,6 i 1,3 milions d'anys a les 

sabanes del sud i de l'est de l'Àfrica.
● Tenia unes proporcions corporals similars a 

les actuals: podia arribar al 1'80 m d'alçada.
● Era omnívor i probablement caçador.
● La capacitat cranial era d'uns 800 – 900 cm3. 



  



  

Homo erectus

● Va viure a la Xina i a l'Àsia fa entre 1,3 

milions d'anys i 200.000 anys. 
● Va ser la primera espècie del gènere Homo 

en sortit de l'Àfrica.
● Fabricava eines elaborades.
● La capacitat cranial era d'uns 900 – 1.280 

cm3.



  



  

Homo antecessor

● Va viure fa 800.000 anys a zones boscoses 

d'Europa.
● Era caçádor, recolector, i utilitzava eines d'os 

i de fusta.
● És l'últim avantpassat comú de la nostra 

espècie i els neandertals.
● La capacitat cranial era d'uns 1.000 cm3.



  



  

Homo heidelbergensis

● Va viure fa entre 500.000 i 180.000 anys a 

Europa. Va colonitzar tota mena d'ambients.
● Era omnívor i fabricava eines de pedra.
● Enterraven els morts.
● La capacitat cranial era d'uns 1.100 – 1.390 

cm3.



  



  

Homo neardenthalensis

● Va viure fa entre 230.000 i 28.000 anys a 

Europa, el Pròxim Orient i l'Àsia central.
● Dominava el foc, tenia cura dels malalts, feia 

ritus funeraris i va perfeccionar la tècnica de la 

talla de la pedra.
● La capacitat cranial era de 1.750 cm3, 

superior a la nostra.



  



  

Homo sapiens sapiens

● És l'única espècie actual d'homínids.
● Va aparèixer fa 150.000 anys i ha colonitzat 

tots els hàbitats terrestres del planeta.
● La nostra inteligència i capacitat de 

comunicació han permès que desenvolupem 

una cultura complexa.
● La nostra capacitat cranial és de 1.400 cm3.
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