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Egipte:  piràmides  i jeroglífics 
 
Objectius  

1. Conèixer l’escriptura de l’Antic Egipte 
2. Conèixer les manifestacions artístiques 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 la  cultura de l’Antiga civilització 
egípcia. 
 En primer lloc l’alumne/a accedeix a una sèrie de dibuixos animats i textos explicatius sobre  

l’arquitectura funerària (piràmides). A continuació l’alumne/a accedeix a una segona 
activitat d’aprenentatge sobre l’escriptura jeroglífica de l’Antic Egipte basada també en 
animacions i textos explicatius. L’alumne, després de comprendre les explicacions, ha de 
fer un exercici d’autoavaluació i respondre un qüestionari 

. 

 Finalment, l’alumne/a pot consultar altres webs amb informació textual, gràfica (fotografies i 
dibuixos), imatges i material audiovisual sobre la cultura de l’antic Egipte.  

 
 

Recursos emprats  

 
La proposta inclou abundant informació textual i gràfica (fotografies, dibuixos, imatges i vídeos)  
en català, i també en  castellà i anglès. 
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. 
 Hi ha activitats d’ampliació i de  repàs indicades als documents adjunts. 

 
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  

 Aquest recull de documents (qüestionari i exercicis d’autoavaluació)  el podria treballar 
cada alumne individualment o en petits grups en el cas del material d’ampliació. 

 

 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 els documents adjunts hi ha un qüestionari com a exemple. En acabar de 
contestar les preguntes d'autoavaluació de la MUD, sempre sota la seva supervisió,  cal 
que contestin el qüestionari. 

 El material bàsic es troba  en català però també hi ha activitats  en  castellà i anglès. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Continguts 
Característiques bàsiques de l’escriptura jeroglífica i de l’art de l’Antic Egipte.. 

 
Competències que es treballen: 

 Tractament de la informació escrita i competència digital 

  Competència d'autonomia i iniciativa personal 
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 Competència comunicativa lingüística  

 Competència social i ciutadana. 
 
Processos 

Observació 
Anàlisi de fonts  primàries i secundàries 

 
Documents adjunts  

Treball de l’alumnat a classe:   
 webs principals amb les activitats  dels alumnes sobre coneixements bàsics de l’art  i de  

l’escriptura de l’Antic Egipte: 
o http://www.edu365.com/eso/muds/socials/egipte/piramide/index.htm 
o http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/jeroglif/index.htm 

 

 Proposta guiada per al treball de l’alumne a classe 
 

 
 webs complementàries per  fer activitats d’ampliació, de repàs  i de consulta: 

o http://clio.rediris.es/n31/artegipcio/artegipcio.htm  (activitat interactiva de repàs) 
o http://www.jeroglificos.net/  (clicar el teu nom en jeroglífic) 
o http://www.piramides.org/ (clicar recorridos virtuales por las piràmides)) 
o http://www.ancientegypt.co.uk/menu.html  (en anglès/ amb dibuixos explicatius/ 

clicar pyramids/ story) 
o  http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/47-historia/211-las-piramides.html  
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