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Títol:  Enterraments del món 

 

 

Objectius  

 

- Prendre consciència de pertinença a 

diferents àmbits socials i culturals, 

reconèixer la diversitat com a element 

enriquidor de la convivència. 

- Identificar l’especificitat dels éssers 

humans i analitzar i valorar críticament 

la intervenció humana en el medi i el 

seu impacte al llarg del temps.  

 

 

Descripció de la proposta  

 

Dins del marc de les jornades de descobriment anomenades sota terra de 

l’escola Emili Carles-Tolrà. La canalla de cicle mitjà volien saber coses sobre 

la mort i els seus enterraments. Així doncs ens vàrem plantejar fer un taller 

sobre el per què enterràvem els nostres morts, des de quan s’enterren, com 

es poden fer aquests enterraments i on es realitzen. D’aquesta manera vam 

prendre consciència que en el món hi ha diverses maneres d’enterrament i 

de creences. Això ens va portar a saber com era el nostre planeta. Quines 

religions i quins rituals utilitzen diferents tècniques de sepultar o no els 

morts, també vam poder parlar de la matèria orgànica, i finalment ens vam 

voler representar com seria el nostre cementiri ideal, aquell lloc on voldríem 

enterrar els nostres morts i a nosaltres mateixos.  

 

Aspectes didàctics i metodològics  

Aquest taller es va poder portar a terme amb mig grup de la classe. Tota 

l’estona es fan moltes  intervencions i no van deixar-se  de qüestionar coses. 

El tema de la mort és un tema que els interessa molt a la canalla d’aquestes 

edats, però s’ha de ser molt respectuós i tenir cura, ja que en determinats 

moments es mostraven molt sensibles. Per tant el paper de la mestra és 
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totalment de guiar i qüestionar aquelles preguntes que fan perquè elles i ells 

mateixos arribin a conclusions. Hi hagut moments de treball en parelles, en 

grup de taula i en gran grup. El treball final de dibuixar una tomba es va fer 

de forma individual.  

 

Recursos emprats  

Es va elaborar un dossier que s’adjunta per treballar el món. Un altre 

dossier, també adjuntat, per esbrinar què és un cementiri.  Es va utilitzar 

una webs de fotografies de cementiris del món que ens van donar moltes 

idees de com es vivien en els diferents països i analitzàvem el perquè de les 

construccions. (http://www.cimetieresdumonde.com/cdm_sp.html). 

Es van fer croquis i maquetes del nostre planeta. I finalment es va fer un 

dibuix de com ens agradaria que fos la nostra tomba.  

 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma 

destacada  

Els continguts treballats com a manera de reflexió ha estat el concepte de 

matèria. Però s’ha treballat de forma més extens el reconeixement del 

nostre planeta, la diversitat del nostre món i les diferents creences de la 

humanitat. Per poder analitzar paisatges tenint en compte els factors socials 

i naturals que els configuren així com prendre consciència del propi cos, de 

les emocions i sentiments propis i aliens. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Aquesta unitat ha estat pensava per l’alumnat de cicle mitjà, però també es 

pot portar a terme amb els de cicle superior. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

Especialment es treballen de forma relacionada els dos medis i l’àrea d’art.  

 

Documents adjunts 

- Fitxa de la definició de cementiris 

- Fitxa per treballar el món 

- Web del cementiris del món: 

http://www.cimetieresdumonde.com/cdm_sp.htm 

http://www.cimetieresdumonde.com/cdm_sp.html
http://www.cimetieresdumonde.com/cdm_sp.htm
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- Fotos del procés de la construcció dels mapes i de la maqueta.  

 

 

Autoria 

L’alumnat de cicle mitjà i la tutora Laura Girbau. 

 

 

 

 

 

 


