
ARC-CERES

Les essències de la religió a Mesopotàmia

Objectius

• Copsar els aspectes més bàsics de la religió a Mesopotàmia.
• Conèixer el nom i la representació plàstica de les divinitats mesopotàmiques més importants 

així com els poders i atributs pertinents.
• Cercar, obtenir, seleccionar, organitzar, interpretar i utilitzar informació de qualitat.
• Responsabilitzar-se d’enllestir la tasca encarregada en el temps establert.
• Extreure conclusions de l’anàlisi i comparació de fonts primàries.

Descripció de les activitats 
 
Consta de diverses activitats que tenen per objectiu endinsar-nos en la religió mesopotàmica, 
el seu panteó i les relacions existents entre fonts primàries mesopotàmiques i fragments de 
l’Antic Testament.  

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: l’alumnat agrupat en parelles haurà de completar una taula sobre les divinitats de 
la religió mesopotàmica i assenyalar el concepte correcte d’unes frases que resumeixen 
els  conceptes  bàsics  de  la  religió  mesopotàmica.  En  aquesta  1ª  sessió  començarà  a 
solucionar  l’enigma  plantejat:  a  quin  monestir  català  pertany  el  monjo  Bonaventura 
UBACH i  MEDIR  i  quina  relació  té  amb la  religió  Mesopotàmica?  Aquesta  activitat  es 
continuarà a casa individualment i s'investigarà quines peces arqueològiques va comprar i 
a quin museu s'exposen. 

- Hora 2: l’alumnat agrupat en parelles haurà de realitzar tres activitats. A la primera, 
haurà de llegir un fragment del mite, conte o llegenda de Gilgameix i comparar-lo amb 
els capítols 6-9 del llibre del Gènesi. A la segona, haurà de completar els mots del Poema 
babilònic  de  la  creació.  Després,  haurà  de  tornar  a  consultar  el  llibre  del  Gènesi  i 
comparar-lo amb el poema babilònic de la creació. A continuació haurà de cercar les  
similituds i les diferències entre ambdós relats. Si es creu convenient, es podrà demanar a 
l’alumnat que realitzi una redacció sobre la comparació realitzada. També es pot optar 
per  realitzar  una  comparació  entre  la  imatge  que  anuncia  la  pel·lícula  de  Els  deu 
manaments i l’escriptura cuneïforme mesopotàmica. Per acabar les activitats d’aquesta 
proposta, seria convenient que el professorat aprofités tots els continguts treballats per a 
repassar  els  conceptes de mite, llegenda, conte i  història amb l’objectiu de repassar 
conceptes clau de la ciència històrica, que ja s’haurien d’haver tractat anteriorment amb 
la presentació de la història com a ciència. 
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Per avaluar aquestes activitats, es recomana que el professorat tingui en compte tots els 
exercicis elaborats per l’alumnat, l’assimilació de continguts i l’actitud mostrada durant tot 
el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

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

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

PROCESSOS
- Anàlisi de fonts primàries

- Anàlisi de fonts secundàries
- Identificació d’espais geogràfics

CONTINGUTS 
- La religió mesopotàmica: aspectes bàsics i panteó de divinitats.
- El mite mesopotàmic de Gilgameix i el diluvi universal del llibre del Gènesi (Antic Testament)
- El poema babilònic de la creació i el llibre del Gènesi (Antic Testament).

 Documents adjunts                       

Material per a l’alumnat:

- Accés al material de l’alumnat: 
http://lesgolfesdelahistoria.blogspot.com/search/label/5.%20Les%20ess%C3%A8ncies%20de%20la
%20religi%C3%B3%20a%20Mesopot%C3%A0mia 

- L’enunciat de les activitats també es poden trobar en el document: MAT_ALUM_Les 
essències de la religió a Mesopotàmia.

El 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.sapiens.cat/ca/notices/2010/11/els_ulls_i_les_orelles_de_franco__els_informes_s  
ecrets_de_l_exercit_espanyol_494.php

- http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0068119&BATE=Bonaventura%2520Ubach  
%2520i%2520Medir

- http://iglesia.net/biblia/libros/genesis.html  http://web.educastur.princast.es/cp/josebern/ho  
t_elena/Poemababilonico.htm

Altres documents:

Es recomana la consulta de la següent bibliografia:

- Martí  GIRONELL, "Les  aventures  d'un  monjo",  SAPIENS  núm.98 (Barcelona,  desembre 2010), 
p.44-48.

- Bonaventura  UBACH  i  MEDIR,  Dietari  d'un  viatge  per  les  regions  de  l'Iraq  (1922-1923), 
Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Monserrat, 2010.

Itinerari
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