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L’Egipte de Tutankhamon
L’Antic Egipte és una civilització que sempre ha fascinat els homes de tots els temps:
les mòmies, les piràmides i els seus déus ens criden l’atenció. Rodejat de deserts,
Egipte va poder convertir-se en un gran país i desenvolupar una de les civilitzacions
més importants de la Mediterrània gràcies al riu Nil.
Al capdamunt de la seva societat absolutament jerarquitzada estava el faraó, fill dels
déus i representant seu a la terra. Amb aquesta activitat ens proposem reviure l’època
faraònica a través de la figura d’un dels seus reis més enigmàtics, Tutankhamon, tot
fent un viatge de més de tres mil anys enrere.

Coneixements previs
• Tenir coneixements sobre qui era Tutankhamon.

Capacitats
Aprendre a ser i actuar
• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per
actuar amb seguretat i eficàcia.
Aprendre a pensar i a comunicar.
• Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions
de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
• Observar i explorar l’entorn immediat, amb una actitud de curiositat i respecte.
• Participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
Aprendre a conviure i habitar el món.
• Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap la
col·laboració amb el grup.

Objectius
•
•
•
•
•
•

Explicar la història de Tutankhamon.
Definir el temps de Tutankhamon.
Explicar la forma de vida faraònica.
Familiaritzar-nos i reconèixer els objectes que formaven part d’una tomba egípcia.
Enumerar els elements més representatius.
Respectar el material de treball.
• Aprendre amb els companys.
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Continguts
•
•
•
•
•
•

L’enunciació de preconceptes a través d’una projecció de power point.
La manipulació de la maqueta de la tomba de Tutankhamon.
L’observació de materials gràfics.
L’anàlisi de reproduccions.
La identificació dels personatges que intervenen en una processó funerària.
Realització d’un mural en grup sobre la vida quotidiana al voltant del Nil.

Idees claus
•
•
•
•
•
•
•

El Nil.
Tutankhamon.
La societat faraònica.
L’habitatge.
Els oficis.
Els déus.
El món funerari.

Mètode pedagògic
• Amb la projecció d’un audiovisual ens aproparem a la vida i la mort de
Tutankhamon i coneixerem els altres protagonistes: Howard Carter i Lord
Carnarvon.
• Gràcies a la manipulació de diferents objectes, coneixerem què pensaven els egipcis
del món de la mort.
• L’escenificació d’una momificació ens permetrà representar un dels moments més
importants de la vida quotidiana dels egipcis.
• L’activitat pràctica serà la realització d’un mural amb els diferents personatges que
han sortit al conte.

Temps i necessitats
El temps total del taller és de tres hores
És necessari un canó de projecció i un ordinador.

