
ARC-CERES 

 

              Egipte La societat i la vida quotidiana 
 

 
Objectius  

. 
1. Conèixer l’organització social i política de l’Antic Egipte 
2. Conèixer la vida quotidiana de l’Antic Egipte 
3. Reforçar la comprensió de les estructures fonamentals dels inicis de l’etapa agrària. 
4. Utilitzar la terminologia històrica bàsica. 
5. Valorar el document com a patrimoni i com a font d’informació. 

 
 

Descripció de l’activitat   

Aquest bloc d’activitats permet tenir una idea general de l’organització social i política i de 
múltiples aspectes sobre la vida quotidiana de l’antiga civilització egípcia i permet aprofundir i 
ampliar els coneixements adquirits ja que s’ofereix una abundant varietat de  fonts de consulta: 

  
 

 A través de la pàgina web l’alumne accedeix a animacions i explicacions textuals per 
comprendre com es desenvolupava la vida quotidiana dels egipcis (com on vivien, què 
menjaven, com es vestien, la medicina i la família hi estan reflectits) A més d’entendre 
l’explicació, l’alumne ha de fer els exercicis d'autoavaluació sobre la informació de la  MUD 
i respondre un primer qüestionari. A través d’una segona web llegeix informació 
complementària sobre el sistema socio-polític  i pot respondre un segon qüestionari.  
 

 L’alumne/a pot consultar també altres webs amb informació textual i gràfica (fotografies) 
sobre aspectes de la vida quotidiana. 

 
 
Recursos emprats  

 La proposta inclou informació textual i gràfica (fotografies i dibuixos)  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 es poden dur a terme en dues sessions . 
 Per treballar el material de consulta que el professor/a hagi seleccionat caldria 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 (qüestionaris i activitats d’autoavaluació) el pot treballar 
cada alumne individualment.  

 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. Cal que responguin les preguntes d'autoavaluació de les MUD, sempre sota la 
seva supervisió. En els documents adjunts hi ha una proposta de qüestionari a tal 
d’exemple. També es troba un altre qüestionari per treballar la informació 
complementària que proporciona la segona web. 

 Caldrà que el professor/a seleccioni del material d’ampliació aquells aspectes que 
interessi  i prepari algun qüestionari que els alumnes poden treballar individualment o 
en grups. 

 El material bàsic es troba  en català però també hi ha informació en castellà. 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Continguts 
Característiques bàsiques de la societat i la vida quotidiana de l’Antic Egipte. 

 
Competències que es treballen: 

 Tractament de la informació escrita i competència digital 

 Competència d'autonomia i iniciativa personal 

 Competència comunicativa lingüística  

 Competència social i ciutadana. 
 
Processos 

Observació 
Anàlisi de fonts  secundàries 

 
Documents adjunts  

 

 Treball de l’alumnat a classe: 
 http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/vidaquot/index.htm 
 http://www.escolar.com/avanzado/historia004.htm   (apartat sobre la societat) 
 
 Proposta guiada per al treball de l’alumne a classe 

 
 

 webs de consulta per si vols saber més:  
o http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/47-historia/201-la-familia-

egipcia.html (la família/ els jocs) 
o http://ca.wikipedia.org/wiki/Antic_Egipte (clicar vida quotidiana) 
o http://www.egiptologia.com/mujer-en-el-antiguo-egipto/364-las-viviendas-

egipcias-la-cocina.html (la dona) 
o http://www.egiptoaldescubierto.com/ (clicar vida diària)  
o http://www.everyoneweb.es/ushebtis/ (clicar Vida en el antiguo Egipto: la 

familia) 
 

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/vidaquot/index.htm
http://www.escolar.com/avanzado/historia004.htm
Nucli%20Egipte%203%20societat%20guia%20mat%20alumne.doc
Nucli%20Egipte%203%20societat%20guia%20mat%20alumne.doc
http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/47-historia/201-la-familia-egipcia.html
http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/47-historia/201-la-familia-egipcia.html
http://ca.wikipedia.org/wiki/Antic_Egipte
http://www.egiptologia.com/mujer-en-el-antiguo-egipto/364-las-viviendas-egipcias-la-cocina.html
http://www.egiptologia.com/mujer-en-el-antiguo-egipto/364-las-viviendas-egipcias-la-cocina.html
http://www.egiptoaldescubierto.com/
http://www.everyoneweb.es/ushebtis/

