
ARC-CERES

L’organització del poder

Objectius

• Relacionar aspectes de diversa tipologia per copsar l’aparició de l’estat a les primeres 
civilitzacions urbanes. 

• Interioritzar conceptes bàsics de l’organització política i social de Mesopotàmia i l’Antic 
Egipte. 

• Cercar, obtenir, seleccionar, organitzar, interpretar i utilitzar informació de qualitat. 
• Responsabilitzar-se d’enllestir la tasca encarregada en el temps establert. 
• Participar activament en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Descripció de les activitats 
 
Activitats on cal treballar amb la informació d’un mapa conceptual i es fomenta el treball 
cooperatiu. S’aborden continguts relacionats amb l’aparició de l’estat i la divisió social de 
Mesopotàmia i l’Antic Egipte amb els canvis econòmics que el precediren, i l’organització 
política i social d’ambdues cultures. 

Recursos emprats 

Per a la realització de les activitats, s’utilitzarà el material proposat en un blog. L’alumnat  
haurà de desar els exercicis en un document word. 

Temporització

3 hores 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnat de 1r d’ESO.

Aspectes didàctics i metodològics 

L’estructura de les activitats podria ser la següent: 

• Hora 1: en una part d’aquesta sessió, l’alumnat individualment iniciarà el treball amb 
un mapa conceptual, que sintetitza les causes i les conseqüències de l’increment de la 
productivitat agrícola a Mesopotàmia i l’Antic Egipte: el relacionarà amb fletxes i hi 
posarà  un  títol.  L’explicació  escrita  d’aquest  mapa  conceptual  es  proposa  com  a 
exercici  de  deures.  La  resta  de  la  sessió  servirà  per  l’organització  del  treball 
cooperatiu dels primers grups i perquè l’alumnat comenci a treballar en el tema que li  
pertoca.  Els  temes  són:  1.-L’organització  territorial  i  el  poder  2.-El  poder  del  rei 
mesopotàmic i  el  faraó egipci  3.-L’organització de l’estat  i  4.-L’organització  de  la 
societat. 

• Hora 2: l’alumnat dedicarà tota la sessió al tema assignat al seu grup. Al final de la 
sessió, s’organitzarà la nova divisió de grups. 

• Hora 3: l’alumnat ja organitzat segons la nova divisió grupal haurà d’explicar el tema 
treballat a les sessions anteriors als altres membres del nou grup configurat. 

Els continguts d’aquestes activitats es poden avaluar amb un exercici de preguntes falses/ 
verdaderes  en  una  prova  general  sobre  les  primeres  civilitzacions  urbanes.  També  el 
professorat pot demanar per escrit un resum a cada alumne sobre els temes tractats a les 
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diferents sessions, així com l’explicació escrita del mapa conceptual elaborat com exercici de 
deures. 

L’alumnat haurà de redactar les respostes a les activitats en un document word. Els enunciats 
de les activitats es poden trobar a: 

http://lesgolfesdelahistoria.blogspot.com/search/label/4.%20L%27organitzaci%C3%B3%20del
%20poder 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
CONTINGUTS 

• L‘organització territorial i el poder a Mesopotàmia i l‘Antic Egipte. 
• Característiques del rei mesopotàmic i el faraó egipci. 
• L‘organització de l‘estat mesopotàmic i egipci. 
• L‘organització social mesopotàmica i egípcia. 

COMPETÈNCIES
• Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
• Competència d’aprendre a aprendre. 
• Competència d’autonomia i iniciativa personal. 
• Competència social i ciutadana.
• Tractament de la informació i competència digital. 

PROCESSOS
• Anàlisi de fonts secundàries.
• Identificació d‘espais geogràfics. 
• Debat i exposició oral. 

 Documents adjunts                       
-Accés al material de l’alumnat: 

http://lesgolfesdelahistoria.blogspot.com/search/label/4.%20L%27organitzaci%C3%B3%20del
%20poder

En aquest apartat hi ha enllaços a les següents adreces: 

http://www.librosvivos.net 
http://www.enciclopedia.cat 
http://blogs.sapiens.cat/ 

Aquest  blog  és  d’elaboració  pròpia,  organitzat  temàticament  i  amb  activitats 
complementàries a les que es proposen. 

Itinerari

Itinerari Títol seqüència didàctica Ordre
Les  primeres  grans 
civilitzacions urbanes
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