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Les essències de la religió a Egipte 
 
Objectius  

 
 Conèixer les característiques bàsiques de la religió de l’Antic Egipte. 

 Saber l’estructura dels temples de l’Antic Egipte. 

 Relacionar els aspectes fonamentals de la religió amb els rituals mortuoris de l’Antic 
Egipte. 

 Conèixer els trets identificadors de la pintura, l’escultura i el baix relleu de l’Antic 
Egipte. 

 Cercar, seleccionar, interpretar i utilitzar fonts de diversa tipologia i de qualitat. 

 Elaborar un power point conjunt mitjançant el treball cooperatiu de l’alumnat.   

 
Descripció de les activitats  

  
Aquesta activitat està basada en un treball cooperatiu de l’alumnat, el qual haurà d’elaborar 
un power point sobre els aspectes més elementals de la religió a l’Antic Egipte.    

 
 

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: tot l’alumnat del grup-classe visionarà un vídeo que resumeix els aspectes 

fonamentals de la història d’Egipte. Després es formaran 7 grups de 4 alumnes que 
hauran de realitzar una recerca sobre els següents temes: 1.-Característiques 
fonamentals de la religió a l’Antic Egipte. 2.-Els temples i els sacerdots. 3.-El cicle 
d’Isis i Osiris i el judici d’Osiris. 4.-El ritual de la momificació. 5.-Les tombes a l’Antic 
Egipte. 6.-Les pintures parietals funeràries. 7.-L’escultura i el baix relleu a l’Antic 
Egipte.  Com exercici de deures, cada alumne visionarà uns enllaços per a 
familiaritzar-se o repassar l’elaboració de diapositives de power point i llegir les 
recomanacions d’una base d’orientació per a l’elaboració dels continguts i l’exposició 
oral de les diapositives. El professorat si ho prefereix també podria realitzar una 
introducció a l’elaboració de diapositives (pot utilitzar per informar-se els enllaços 
adreçats a l’alumnat). 

- Hora 2: l’alumnat continuarà treballant en grups de 4 alumnes i elaborarà 7 
diapositives de power point relacionades amb el tema treballat a l’anterior sessió. 

- Hora 3: l’alumnat agrupat segons les anteriors sessions exposarà el seu tema a la resta 
de companys utilitzant com a suport les diapositives de power point pertinents. 

      Per a l’avaluació es proposa fer un seguiment de l’alumnat tenint en compte els 
criteris que s’adjunten per a l’laboració i l’exposició de les diapositives de power. Com és 
lògic també es tindrà cura dels continguts que s’han treballat. 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

COMPETÈNCIES 
 Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

 Tractament de la informació i competència digital. 

 Competència d'aprendre a aprendre 

 Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 Competència social i ciutadana 
 
PROCESSOS 

 Observació 

 Debat i exposició oral 

 Anàlisi de fonts primàries 

 Anàlisi de fonts secundàries 

 
CONTINGUTS  
 

 Característiques bàsiques de la religió de l’Antic Egipte. 

 Els temples i els sacerdots. 

 El cicle d’Isis i Osiris. 

 El judici d’Osiris. 

 El ritual de la momificació. 

 Les tombes a l’Antic Egipte. 

 Les pintures parietals funeràries. 

 L’escultura i el baix relleu a l’Antic Egipte. 

 Disseny i construcció de presentacions amb l’ús del programa Microsoft Office Power 
Point 

 

 
Documents adjunts                        
 
Material de treball per a l’alumnat: 
 
http://lesgolfesdelahistoria.blogspot.com/search/label/6.%20Les%20ess%C3%A8ncies%20de%2
0la%20religi%C3%B3%20a%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 que tenen per objectiu facilitar la 
consulta de continguts per elaborar les presentacions: 
 
htpp://blogs.sapiens.cat/ (cerquel el bloc de Vicente Moreno Cullell) 
http://www.ancientegypt.co.uk/gods/explore/main.html 
http://www.enciclopedia.cat 
http://www.youtube.com/user/artehistoriacom#p/a/10D9F737EE11F914/2/p-KqOaik8ig 
http://www.ancientegypt.co.uk/temples/home.html  
http://blocs.xtec.cat/cienciessocials/archives/138 
http://www.ancientegypt.co.uk/mummies/index.html 
http://www.egiptologia.com/sce/castellano/comic/comic02.htm 
http ://blocs.xtec.cat/cienciessocials/archives/139 
http://www.youtube.com/user/artehistoriacom#p/a/2ADFC3D6BCD43410/2/-d66tgFbOoA   
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/videos/599.htm 
http://www.santillana.com.uy/descargas.php 
http://www.sapiens.cat/ca/notices/2010/12/la_tomba_de_tutankamon__a_internet_629.ph
p  
http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/4tut.html 

http://lesgolfesdelahistoria.blogspot.com/search/label/6.%20Les%20ess%C3%A8ncies%20de%20la%20religi%C3%B3%20a%20Egipte
http://lesgolfesdelahistoria.blogspot.com/search/label/6.%20Les%20ess%C3%A8ncies%20de%20la%20religi%C3%B3%20a%20Egipte
http://www.ancientegypt.co.uk/gods/explore/main.html
http://www.enciclopedia.cat/
http://www.youtube.com/user/artehistoriacom#p/a/10D9F737EE11F914/2/p-KqOaik8ig
http://www.ancientegypt.co.uk/temples/home.html
http://blocs.xtec.cat/cienciessocials/archives/138
http://www.ancientegypt.co.uk/mummies/index.html
http://www.egiptologia.com/sce/castellano/comic/comic02.htm
http://blocs.xtec.cat/cienciessocials/archives/139
http://www.youtube.com/user/artehistoriacom#p/a/2ADFC3D6BCD43410/2/-d66tgFbOoA
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/videos/599.htm
http://www.santillana.com.uy/descargas.php
http://www.sapiens.cat/ca/notices/2010/12/la_tomba_de_tutankamon__a_internet_629.php
http://www.sapiens.cat/ca/notices/2010/12/la_tomba_de_tutankamon__a_internet_629.php
http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/4tut.html
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http ://www.jmrw.com/Abroad/Egypte/Egypte.html (consulteu Louxor, Le village des 
ouvriers, i Louxor, Thèbes) 
http://www.terra.es/personal/tamarit1/powerpoint/index.html  
http://www.youtube.com/watch?v=1Hb36vsYtLI   
 
Altres documents: 
 
A l’ARC s’ha adjuntat un document per a l’alumnat: base d’orientació per a l’elaboració de 
continguts i l’exposició oral de diapositives de power. 
Pel professorat encuriosit es recomana la lectura de José 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 
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