
ARC-CERES 

Quan Egipte depenia del Nil 
 
 
Objectius  

 
1. Conèixer l’economia de l’Antic Egipte 
2. Utilitzar la terminologia històrica bàsica. 
3. Consolidar la comprensió de textos històrics 
4. 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 de la situació econòmica de 
l’Antiga civilització egípcia. 
 

 L’alumne accedeix a l’apartat dels conceptes bàsics referents a l’economia egípcia a 
través d’una  pàgina web la qual presenta continguts generals en format text i dibuixos 
amb tres apartats sobre la importància del riu Nil a l'Egipte antic: com a font de riquesa 
(per a l'agricultura, la pesca, la caça), com a mitjà de comunicació i com a vertebrador 
del calendari.  L’alumne ha de respondre a un qüestionari inclòs en el material de 
l’alumne i fer les  activitats d'autoavaluació sobre la informació de la  MUD (mini unitat 
didàctica).  
 

 L‘alumne pot consultar el material d’ampliació per completar i aprofundir en els 
coneixements adquirits. 

 
Recursos emprats  

 La proposta inclou mapes, fotografies, dibuixos i informació textual (en català i castellà).  
 Per desenvolupar l’activitat es necessita un ordinador per cada un o dos alumnes amb 

connexió a Internet. 
 

Temporització 

 Les activitats bàsiques sobre els qüestionaris i l'autoavaluació de l’economia 
egípcia es poden dur a terme en dues sessions. 

 Per treballar el material d’ampliació que el professor/a hagi seleccionat caldria, al 
menys,  una altra sessió. 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

 Alumnes que cursen 1r d’ESO: material adaptable a diferents nivells a criteri del 
professor/a. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 Tot el bloc d’activitats bàsiques (qüestionari i activitats d’autoavaluació) el pot treballar 
cada alumne individualment.  
 

 En els documents adjunts es proposa un qüestionari sobre l’economia de l’Antic 
Egipte. 
 

 El material bàsic es troba  en català. El material d’ampliació està en castellà. 
 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Continguts 
Característiques bàsiques de la situació geogràfica i de l’economia de l’Antic Egipte i 

possibilitat d’ampliar-les. 
 

Competències que es treballen: 
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
2. Tractament de la informació i competència digital 
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Processos 
Observació 
Anàlisi de fonts secundàries 
 

Documents adjunts  

 
 Treball de l’alumnat a classe: 
 http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/nil/index.htm  (cal fer un clic en cadascun 

dels  dibuixos). 
 
 Proposta guiada per al treball de l’alumne a classe.  

 
 Webs de consulta amb material d’ampliació per si vols saber més coses: 

o http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/47-historia/212-la-importancia-de-
la-crecida-del-nilo.html. Vegeu també la-elaboracion-de-la-cerveza-en-egipto. 

o http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/antigua/egipto_01_04.html 
o http://www.egipcios.net/ (clicar la producció del cereal/ resum introductori:  

agricultura). 
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