
Programació del taller d’enterraments del món 

Objectius:  

 Conèixer les diferents formes d’enterrar els difunts en el món. 

 Reconèixer i identificar els continent del món. 

 Saber les diferents religions i creences. 

 Pensar en el concepte de matèria. 

 Imaginar com ens agradaria la nostra tomba i elaborar un dibuix. 

 Prendre consciència del propi cos, de les emocions i sentiments propis i aliens. 

 

 Contingut  Què han de fer? Material  Avaluació 

Exploració Per què enterrem els 
morts?  
  

Grup partit. 
Es llença la pregunta i tothom ha d’anar dient el 
què pensa. Es va apuntant tot a la pissarra i es fa un 
debat. 

La pissarra.  Preguntar com s’han 
sentit? Quines 
sensacions han tingut? 
Què pensen del què han 
dit els companys/es. 
Avaluació directe.   
 

Introducció Què sabem de la 
matèria? 

Amb grups de taula han de buscar 7 paraules que 
defineixin matèria. 
 
Observar un fetge de pollastre al llarg dels dies. Un 
estarà a l’aire lliure dalt del terrat de l’escola, i 
l’altre el posarem dins d’una caixa transparent per 
poder anar observant. (aquesta activitat es farà al 
llarg de tot el mes)  

Full per explicar i definir 
la matèria per grups de 
taula. 
  
 
2 fetges de pollastre 
1 caixa transparents 

Posar-ho en comú amb la 
classe. Avaluació directe 
mentre fan la tasca. 



 

Estructuració Què és un cementiri?  Parlar-ne entre totes i després llegir les fitxes que 
ho expliquen. Fer el dibuix de com s’imaginen els 
diferents cementiris del món. 

 Les fitxes.  Com han interpretat el 
dossier amb el grup. La 
participació i com han 
imaginat els dibuixos.  

 Com són els cementiris 
del món?  
 

Mirar la web de: 
http://www.cimetieresdumonde.com/cdm_sp.html 
Anar comentant les fotos que ens impactin més i 
investigant amb l’ajuda de l’atles en quin continent 
es troben 

Atles . 
Web. 

Posa-ho en comú amb la 
classe. 
Avaluació directe. 

 Com és el món?  Primer soles o sols faran un croquis del món. 

Després per  parelles i amb l’ajuda del mapamundi, 

faran un dibuix de com és el món.  

Després se l’han de mirar i han de tornar a fer un 

croquis del món amb parelles.  

Seguidament amb el grup de la taula agafaran 

papers de colors i retallaran els diferents 

continents sense mirar el mapa i col·locar-los a la 

pissarra.  

Encetar una discussió entre totes i tots quin dels 

mapes i quines de les formes estan millor 

representades.  

Amb el grup de la taula hauran de fer el Món 

aprofitant els retalls que pensen que representen 

millor els continents . Recordar posar el nom dels 

països que coneguin.  

Atles. 
Fitxa. 
Mapa Peters per 
projectar a la pissarra. 
Papers de colors. 

Avaluació dels diferents 
croquis elaborats.  

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


Comparar el mapa del Món amb el que hi ha sota 

de full (Peters) i contestar les preguntes: Us ha 

quedat semblant? Escriu les diferències més grans 

que hi podeu veure. 

 Com t’agradaria que fos 
la teva tomba?  

Amb totes les idees que han vist, fer un dibuix de 
com seria la tomba que els hi agradaria que els 
enterressin a elles i ells i a la seva família.  

Fulls de dibuix. 
Ceres goya. 

El propi dibuix.   

Aplicació Maqueta del món. Amb una pilota gegant del gimnàs representar els 
diferents continents, tot respectant la proporció i la 
forma dels continents. Col·locar les fotos dels 
cementiris que més ens hagin cridat l’atenció dels 
diferents continents. 

Pilota gegant. 
Papers de seda. 
Fotos dels cementiris 

La pròpia maqueta i el 
grau de participació de 
tot el grup classe.  

 


