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Mesopotàmia, la civilització sorgida entre dos rius   
Objectius  

1. Localitzar i identificar la situació geogràfica de Mesopotàmia  
2. Conèixer les característiques fonamentals de les primeres ciutats-estats 
3. Reforçar la comprensió de les estructures fonamentals dels inicis de l’Etapa Agrària. 
4. Utilitzar la terminologia històrica bàsica. 
5. Practicar la comprensió lectora de textos 

 
Descripció de l’activitat   
Aquest bloc d’activitats permet l’adquisició de conceptes bàsics de la situació geogràfica, i 
socioeconòmica de l’Antiga civilització mesopotàmica.  

1. En primer lloc l’alumne/a observa el mapa de Mesopotàmia per comprendre la 
importància que els rius van tenir en els inicis de les civilitzacions. L’enllaç proporciona 
informació de consulta sobre la organització socio-econòmica de Mesopotàmia. 

2. A continuació l’alumne accedeix a un altre enllaç de tipus interactiu on troba informació 
per realitzar una sèrie d’activitats sobre l’economia (el control i el domini de l’aigua) i 
l’organització social en l’Edat Antiga, amb la informació per fer-les i les indicacions de 
com treballar-les. Es tracta de dissenyar un tríptic d’una exposició sobre l’economia 
durant l’edat antiga, una activitat dinàmica de relació del tipus de societat i el període 
històric al qual correspongui, i esbrinar conceptes sobre les classes socials en una 
sopa de lletres. 

 
Recursos emprats  

� La proposta inclou un mapa, informació textual, animació i qüestionaris (amb el 
solucionari).  

� Per desenvolupar l’activitat calen ordinadors connectats a Internet. Es pot emprar un 
canó per projectar la informació i fer les explicacions pertinents.  

 
Temporització 

• Si es desenvolupen les activitats bàsiques que presenta la proposta, acompanyades 
d’explicacions complementàries per part del professor/a, es necessitarien dues  
classes.  
 

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’observació del mapa  es podria fer individualment seguint directrius del 

professor/a.  
• Les activitats sobre l’economia i la societat en l’Edat Antiga es podrien fer en parelles 

d’alumnes tal com recomanen els autors. 
• El material es troba  en català i castellà. 

 
Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada 
Continguts  

 
Característiques bàsiques de la localització geogràfica, de l’economia i  de la societat 

de les primeres civilitzacions urbanes a Mesopotàmia. 
 
Competències que es treballen : 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
2. Tractament de la informació i competència digital 

Processos 
Observació 
Anàlisi de fonts secundàries 
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Documents adjunts  
Material de treball per a l’alumnat 
• Observació de l’entorn natural i coneixements bàsics de  l’economia i la societat de 

Mesopotàmia (data de consulta:18 de març 2010):  
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/antigua/egipto_02_00.html  

• Informació bàsica Mesopotàmia (data de consulta:8 d’abril del 2010): 
http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/credit2/02/repro22a.htm  
http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/credit3/02/repro32a.htm  

• Exercicis 
http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/credit2/02/expal22.htm#act_1 (exposició de l’Edat Antiga) 
http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/credit3/01/expal31.htm#act_1  (de la tribu a la classe) 
http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/credit3/02/expal32.htm#act_1  (hi ha classes i classes) 

 
 

 


