
ARC-CERES 

 

Egipte,  el país del Nil 
 
 
Objectius  

1. Reforçar la comprensió de les estructures fonamentals de les primeres civilitzacions. 
2. Repassar els coneixements adquirits de la civilització egípcia 
3. Introduir l’alumne en un projecte d’investigació 

 
Descripció de l’activitat   

 

 La proposta planteja com a primera activitat  un projecte d’investigació pautat en format  
webquest sobre la civilització egípcia on s’indiquen els passos que l’alumne/a ha de fer: 
formar un equip de treball, cercar la informació (proporcionada per diversos enllaços) i la 
redacció d’un informe ordenant la informació obtinguda sobre l’apartat del tema que cada 
grup treballa. Cada equip ha de preparar també una presentació amb diapositives com a 
suport visual de l’exposició oral  que han de fer  per explicar a la classe el resultat de la 
recerca (hi ha un exemple en format pdf) 
 

 La proposta planteja una segona activitat interactiva de repàs de tot el que l’alumne/a ha 
aprés de la civilització egípcia: repassa la situació geogràfica a través d’un mapa, els 
períodes de la Història amb un esquema cronològic, la importància del Nil en l’economia 
egípcia, així com aspectes fonamentals de  la vida quotidiana, la religió, la vida 
d’ultratomba i l’art (arquitectura, escultura i pintura). En cada apartat l’alumne/a ha de 
respondre uns qüestionaris, (si no se’n recorda es proporciona la informació necessària) i 
en alguns casos també  ha de fer una activitat avaluatòria (té correcció). A continuació  ha 
de contestar un exercici tipus test sobre el que ha après (amb correcció).  Finalment, hi ha 
unes activitats d’enginy per fer: un joc de mots encreuats i l’accés a  una web (“Vestigia”) 
que és una activitat  sobre els principis bàsics de l’arqueologia orientat especialment a 
alumnes d’ESO. Es presenta la mateixa activitat en format pdf on l’alumne troba informació 
de consulta molt esquematitzada (amb un mapa conceptual) i qüestionaris de síntesi per 
respondre (amb la correcció).  

 
 

Recursos emprats  

La proposta inclou informació textual, i gràfica (mapes, fotografies i dibuixos),  esquemes i  un 
mapa conceptual. 
L’activitat de repàs en format pdf permet la seva impressió si es considera necessària. 
Per desenvolupar les activitats es necessita un ordinador per cada un o dos alumnes amb 
connexió a Internet.  
 
Temporització 

 
1. El projecte d’investigació es pot dur a terme en tres sessions: 

 A l’aula, comentari i introducció de la proposta. Creació d’equips, 
repartiment de feines i inici de la recerca. 

 A l’aula, continuació de la recerca. A casa, reunió de cada equip per 
intercanviar informació i posada en comú. Elaboració conjunta del treball 
en document word i preparació de l’exposició oral. 

 A l’aula, exposició oral de cada grup. 

 L’activitat de  repàs  es pot dur a terme en dues o tres sessions.  

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 L’activitat d’investigació està dirigida als alumnes de Primer d’ESO. 
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 L’activitat de repàs està programada per adaptar-se a dos nivells d’alumnat de Primer 
d’ESO: bàsic i avançat . 

 
Aspectes didàctics i metodològics  

 L’activitat d’investigació està dirigida a tota la classe que en grups de quatre o cinc 
alumnes treballaran diferents aspectes del mateix tema seguint  les instruccions 
programades sota la supervisió del professor/a. 

 L’activitat de repàs la podria fer cada alumne/a individualment o en grups de dos. 

 L’activitat d’investigació està en castellà. El material de repàs es troba  en català.  

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Continguts 
Característiques bàsiques de la religió de l’Antic Egipte i possibilitat d’ampliar-les. 

 
Competències que es treballen: 

 Competència comunicativa lingüística  

 Tractament de la informació escrita i competència digital 

 Competència d’aprendre a aprendre 

 Competència d'autonomia i iniciativa personal 

 Competència social i ciutadana. 
 

Processos 
Observació 
Anàlisi de fonts  secundàries 
Debat i exposició oral 

 
Documents adjunts  

Treball de l’alumnat a classe: 
 

o Activitat d’investigació: 
                    http://almez.pntic.mec.es/~eruiz7/   
 

o Activitat de repàs: 
http://www.xtec.cat/~malsius2/egipte/indexegipte.htm (en format web) 
http://www.xtec.cat/~malsius2/diaposweb1/egipte.pdf (en format pdf) 
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