ARC-CERES

La cultura mesopotàmica
Objectius
1.
2.
3.
4.
5.

Introduir l’alumne en el coneixement de la cultura i l’art mesopotàmics
Reforçar la comprensió de les estructures fonamentals dels inicis de l’etapa Agrària
Utilitzar la terminologia artística bàsica.
Practicar la comprensió lectora de textos històrics (fonts primàries)
Valorar el document com a patrimoni i com a font d’informació

Descripció de l’activitat
Aquest bloc d’activitats permet l’adquisició de conceptes bàsics, a manera d’introducció, de
la cultura i de l’art de l’Antiga civilització de Mesopotàmia.
En primer lloc l’alumne/a accedeix a l’apartat dels conceptes bàsics referents a les principals
aportacions artístiques (arquitectura, escultura) i culturals (l’escriptura cuneïforme i la
religió) a través de dos enllaços. Es presenten continguts generals en format text que els
alumnes han de llegir , fotografies i imatges que han d’observar i, en el segon enllaç, dues
activitats sobre fonts primàries (poema de Gilgamesh i codi de Hamnurabi. A continuació
l’alumne pot respondre un qüestionari sobre la lectura del codi de Hamnurabi. També es
proposen activitats voluntàries de reforç i d’ampliació.
Recursos emprats
La proposta inclou fotografies , imatges i informació textual (alguna en format pdf).
Per desenvolupar l’activitat calen ordinadors connectats a Internet. Es pot emprar un canó
per projectar la informació i fer les explicacions pertinents.

Temporització
2 sessions per a les activitats bàsiques.
Alumnat a qui s’adreça especialment
Totes les activitats desenvolupen conceptes bàsics per a l’aprenentatge de l’alumnat de 1r
d’ESO
Aspectes didàctics i metodològics
L’activitat d’ordenar els trossos del poema es pot fer individualment.
L’activitat sobre el Codi de Hammurabi haurà de ser dirigida pel professor/a i, al seu criteri,
distribuir el solucionari. Aquest document i el qüestionari es podria treballar de diverses
maneres
• en petits grups
• el grup-classe guiant el professor/a les intervencions.
• Individualment.
El material es troba en castellà i català.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
Continguts
Característiques bàsiques de l’organització política i de la cultura de les primeres
civilitzacions urbanes
Competències que es treballen:
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
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2. Tractament de la informació i competència digital
Processos
Anàlisi de fonts primàries
Observació
Documents adjunts
Material de treball per a l’alumnat
• Webs de referència amb informació bàsica sobre Mesopotàmia i exercicis:
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/antigua/egipto_02_04.html
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/edupolis/1sensdre.htm
•

Web amb activitats de reforç i d’ampliació voluntàries:
http://catedu.es/socialeschomon/

