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La vida quotidiana a l’Antic Egipte

Objectius

• Saber els aspectes fonamentals de l’agricultura de l’Antic Egipte. 
• Conèixer els diferents treballs desenvolupats a pagès i relacionar-los amb el règim del Nil. 
• Comprendre  que  la  vida  en  aquesta  zona  geogràfica  també  comportava  una  sèrie 

d’inconvenients i malalties per als seus habitants. 
• Endinsar-se en la gastronomia de l’Antic Egipte, un dels aspectes fonamentals de la vida 

quotidiana. 
• Observar com els àpats han estat i continuen sent un mitjà de relació social i familiar. 

Descripció de l’activitat 
 
Consta de diverses activitats que l’alumnat haurà de treballar individualment, per parelles i  
en grups. La vida quotidiana de l’Antic Egipte es tracta a partir del cicle agrícola, és a dir, el  
treball a pagès i la gastronomia.

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

2 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: individualment, cada alumne haurà de completar els espais d’un text introductori  

sobre l’agricultura de l’Antic Egipte. Després, en parelles, s’observarà una pintura de la 
tomba de Snnedjem i es contestarà unes qüestions relacionades amb les eines i tasques 
agrícoles.  Més endavant,  seguint la  mateixa agrupació,  s’haurà de llegir  un text que 
ofereix  pistes  per  a  realitzar  dos  exercicis  més.  Al  primer,  s’haurà  d’ordenar 
cronològicament les feines pageses i al segon s’haurà de classificar aquestes feines en 
una taula relacionada amb el cicle agrícola i el règim del Nil. Finalment, l’alumnat haurà  
de cercar il·lustracions o dibuixar les diferents feines observades als exercicis anteriors. 
Per a completar l’anterior, es proposa a l’alumnat que llegeixi una sèrie de dades que 
expliquen la relació existent entre malalties, hàbitat i dieta dels antics egipcis. Aquestes 
dades es poden consultar a la 5ena activitat de la 1ª sessió (“sabíeu que...”). És força 
probable que l’activitat d’il·lustrar les diferents tasques agrícoles s’hagi de deixar com a 
exercici de deures. 

• Hora 2: l’alumnat es dividirà en grups per a treballar segons el sistema anomenat puzzle. 
Primer de tot, cada grup haurà de triar un tema dels proposats i es fixaran 3 tipus de 
reunions.  En la primera, cada alumne del grup haurà d’especialitzar-se en una tasca 
relacionada  amb  les  fonts  documentals  (textos,  pintura,  planes  web  o  restes 
arqueològiques) en relació als següents temes: 1.-Com era la cambra de la cuina? 2.-Com 
era  un  banquet?  3.-La  cervesa  4.-Presència  d’aliments  al  ritual  funerari  5.-Nombre 
d’àpats al dia 6.-Tipus d’aliments 7.-Els estris de la cuina. Com a mínim cada alumne/a  
haurà d’haver seleccionat 3 fonts documentals. En la segona reunió, s’agruparà l’alumnat 
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segons les especialitats i cada especialista exposarà el què ha descobert sobre el seu 
tema. En la tercera reunió, cada especialista explicarà als altres membres del seu grup 
originari el què ha descobert ell i el que li han exposat els especialistes dels altres grups.  
Finalment, cada grup haurà d’elaborar un power point de 4 diapositives, on s’haurà de 
mostrar el treball d’investigació de cada un dels especialistes. Com alternativa també es 
pot fer un mural. 

Per accedir al material de l’alumnat vegeu l’apartat Documents adjunts. Per a l’avaluació es 
recomana al professorat que valori tots els exercicis escrits elaborats per l’alumnat a la 1ª  
hora, així com el resultat dels powers de cada grup.

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

• Tractament de la informació i competència digital. 
• Competència d’autonomia i iniciativa personal 
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

PROCESSOS 
• Observació 
• Debat i exposició oral 
• Anàlisi de fonts secundàries 
• Identificació de categories temporals
• Identificació d’espais geogràfics 

CONTINGUTS 
• L’agricultura a l’Antic Egipte: conreus, feines pageses, eines i cicle agrícola.
• Influència de l’hàbitat i la gastronomia en la qualitat de vida egípcia. 
• Aspectes bàsics de la gastronomia a l’Antic Egipte.
• Importància dels aliments en els rituals funeraris.

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat
• El material de l’alumnat és accessible des de: 

http://lesgolfesdelahistoria.blogspot.com/search/label/8.%20La%20vida%20quotidiana
%20a%20l%27antic%20Egipte  

Aquest blog és d’elaboració pròpia, organitzat temàticament i amb activitats 
complementàries a les que es proposen. 
En aquest apartat hi ha enllaços a les següents adreces:

• http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/vidaquot/index.htm   
• http://heliopolisblog.wordpress.com/2010/10/26/la-gastronomia-a-traves-de-la-  

historia-%E2%80%93-antiguo-egipto-iii/ 

Altres documents: 
Miguel PARRA ORTIZ: Momias. La derrota de la muerte en el antiguo Egipto, Barcelona, 
Editorial Crítica, 2010. 

Itinerari

Itinerari Títol seqüència didàctica Ordre
Les primeres grans civilitzacions urbanes La vida quotidiana a l’Antic Egipte         8
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