
 

       

MÒMIES I SECRETS DE L’ANTIC EGIPTE 

 

 

 

 

 

Qui no ha vist alguna vegada un fotografia de les piràmides d’Egipte? Saps que són les 

piràmides? I l’escriptura egípcia? N’has vist? La saps llegir? Moltes són les preguntes que ens 

venen al cap en pensar en una civilització tan antiga com interessant, la de l’antic Egipte. 

Us proposem un taller en que provarem de donar respostes a aquestes preguntes. Treballarem 

el món de la mort i les creences reconstruint el ritual de momificació que feien. Per treballar 

l’escriptura, proposarem una pràctica perquè cada un de vosaltres aprengui a escriure amb 

jeroglífics.  

Una manera didàctica, divertida i participativa d’introduir-los en la comprensió de l’antic 

Egipte, reforçant la idea de la importància i necessitat de conservar el nostre patrimoni. 

 

Que volem?  

Apropar a l’alumnat al coneixement de l’antic Egipte a través de dos aspectes fonamentals de 

la seva cultura: el món de les creences i l’escriptura jeroglífica. Construir el coneixement a 

partir de les seves reflexions i de la pràctica, amb l’ajuda i les aportacions del grup. 

Desenvolupar la capacitat imaginativa i artística. Valorar i respectar el patrimoni pel seu valor 

cultural i com a font de coneixement. 

 

Per què?  

� Caracteritzar la civilització de l’antic Egipte 

� Conèixer els món de les creences i els rituals associats 

� L’escriptura jeroglífica com a font de coneixements històric 

 

VISITA - TALLER SOBRE L’ANTIC EGIPTE 

CICLE MITJÀ I SUPERIOR DE PRIMÀRIA 

1:30H DURADA 



 

       

Que ens cal saber per poder fer l’activitat?  

� Tenir nocions sobre la civilització de l’antic Egipte 

� Saber situar-la en el context històric i geogràfic 

 

Què aprendrem?  

� Quines són les característiques principals de la civilització de l’antic Egipte 

� Què és el ritual de momificació? Com es realitzava? 

� Introduir-nos en el coneixement de l’escriptura jeroglífica 

� Valorar les restes arqueològiques i les fonts jeroglífiques com a font d’informació per 

conèixer el passat 

 

Com ho farem?  

Algunes peces arqueològiques exposades al Museu, ens serviran de referència per situar-nos a 

la civilització de l’antic Egipte. Un cop ubicats, passarem a la “Sala de momificació” on serem 

protagonistes d’un procés de momificació i el ritual associat. Sacerdots i déus s’encarregaran 

d’ajudar-nos a aconseguir que la mòmia iniciï correctament el pas cap al món del més enllà. 

Després, a l’aula taller, realitzarem una pràctica relacionada amb l’escriptura jeroglífica.  

 

No ens oblidem de l’avaluació, un cop acabem hem de saber.... 

� Com es realitzava un ritual de momificació egipci 

� Valorar la complexitat i dificultats de l’escriptura jeroglífica 

� Entendre les restes arqueològiques com a fonts d’informació del passat  

� Responsabilitat i respecte vers els companys, l’educador i el material emprat en el 

desenvolupament de l’activitat. 

 


