
ARC-CERES 

Nucli   L’Egipte faraònic: l’entorn natural  
 
Objectius  

1. Localitzar i identificar la situació geogràfica de l’Antic Egipte 
2. Reforçar la interpretació de mapes 
3. Consolidar la comprensió de les estructures fonamentals dels inicis de  l’etapa agrària. 
4. Utilitzar la terminologia històrica bàsica. 
5. Consolidar la comprensió de textos històrics 
6. 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 geogràfica i la 
cronologia de l’antiga civilització egípcia per l’alumnat de 1r d’ESO.  
  

o En primer lloc l’alumne observa una sèrie de mapes (amb situació de monuments 
i ciutats més importants, i per períodes històrics), i llegeix una informació textual 
per situar geogràficament l’imperi egipci i comprendre la importància que el riu Nil 
va tenir en l’Egipte faraònic. 
 

o Per completar  l’estudi de l’entorn natural de  l’imperi egipci l’alumne/a accedeix a 
un segon enllaç que presenta una altra sèrie de mapes corresponents a les 
diferents etapes de la història d’Egipte que es relacionen amb informació textual 
de consulta i unes activitats que els alumnes han de fer (amb correcció). També 
conté una  proposta d’un treball d’investigació que podria ser una activitat 
d’ampliació reservada per quan s’acabi l’estudi de la civilització egípcia. 

 
o En un tercer enllaç, l’alumne pot observar un esquema cronològic de l’Egipte 

Antic que li permet  situar-se en les etapes de la seva història relacionant-les 
amb un mapa. Ha de fer una activitat pràctica sobre localitzacions de llocs a 
l’Egipte Antic.  

                                                                     
 
Recursos emprats  

La proposta és un lloc web que inclou mapes, fotografies, esquemes  i informació textual i 
gràfica  (en català i castellà).  
Per desenvolupar l’activitat es necessita un ordinador per cada un o dos alumnes amb 
connexió a Internet.  
 
Temporització 

 2 sessions per a les activitats bàsiques. 

 1 sessió si es vol fer l’activitat d’ampliació 
 

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  

 Abans de realitzar les activitats proposades, caldria haver treballat una introducció 
general a la civilització Egípcia. 

 Les activitats sobre els mapes de l’Antic Egipte les podrien treballar cada alumne 
individualment. El material complementari d’ampliació es podria treballar  en petits grups  
 

 Es recomana que el professor/a prepari amb antelació unes preguntes que els alumnes 
hauran de respondre a través de la informació que aniran trobant a les MUD del portal 
edu365. En acabar de contestar el qüestionari, cal que els alumnes responguin les 
preguntes d'autoavaluació de les MUD, sempre sota la seva supervisió. 
 

 El material es troba  en català i en  castellà.  
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

 
Continguts 

Característiques bàsiques de la situació geogràfica i cronològica de l’Antic Egipte. 
Competències que es treballen: 

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

 
Processos 

Observació 
Anàlisi de fonts  secundàries 
 

Documents adjunts  

 

Treball de l’alumnat a classe: 

 

 Observació i lectura de textos sobre l’entorn natural: 
http://www.everyoneweb.es/ushebtis/  (clicar mapes Egipte Antic) 
 

 Exercicis: 
http://catedu.es/mapasdehistoria/antigua/antigua7.html (clicar els dibuixos de 
cada període i realitzar les activitats. Per la proposta del treball d’investigació 
clicar en “investiga” ) 
 
http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/crono/crono.htm  (Si feu clic 
sobre la part que parla de la prehistòria d'Egipte, apareix un mapa amb les ciutats 
més importants del moment i la pràctica que cal fer). 
 

 Proposta guiada del treball de l’alumnat a classe 
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