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A Trip to Ancient Egypt 

 
 
 
 

Objectius (*) 

 
- Comprendre instruccions 
- Comprendre textos informatiu. 
- Utilitzar les tècniques de lectura: scanning and skimming  
- Interactuar per obtenir informació  
- Produir textos explicatius  
- Saber opinar i justificar les opinions 
 
 
Descripció de la proposta (*) 

 
La proposta que es presenta pretén que l’alumnat sigui capaç de situar Egipte 
al mapa I conegui els països veïns. Al final del tema, l’alumnat ha de saber 
parlar de la cultura d’Egipte i poder donar informació de les rutines diàries i 
de la vida a l’antic Egipte. L’alumnat haurà de cercar informació per tal de 
presentar el tema escollit davant la classe. 
 

 
Recursos emprats (*) 

 
MS Office (Excel, Word and PowerPoint), Wordle, Mozilla Firefox, 
 
Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 
La proposta comporta el treball individual, el treball en parelles I el treball en 
grups cooperatius. També vol despertar en l’alumnat l’interès per la cura en 
el registre de dades i la importància de conèixer d’altres cultures actuals i 
antigues. Al final de l’activitat, l’alumnat haurà de fer una presentació oral 
davant del grup-classe. Es convenient crear un clima de classe distés per tal 
d’ajudar a rebaixar la pressió de la tasca.  
Es preveu que la proposta es pugui dur a terme en unes 9 sessions de classe. 
 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Aquesta proposta integra contingut de ciències socials i llengua anglesa. Es 
proposa a l’alumnat estudiar diferents aspectes de la cultura de l’antic  
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Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
La proposta s’adreça a l’alumnat de 1r d’ESO. 
 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Es treballen continguts relacionats amb l’àrea de Ciències Socials però s’ha 
dissenyat per ser treballada des de la classe d’anglès- 
 
 

Documents adjunts (*) 

 
- Material de treball per a l’alumnat: en format pdf 
 
- Material de treball per al professorat: en format pdf 

 
 


