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MUSEU EGIPCI DE BARCELONA MUSEU EGIPCI DE BARCELONA MUSEU EGIPCI DE BARCELONA MUSEU EGIPCI DE BARCELONA     
    

CAMPUS ARQUEOLÒGICCAMPUS ARQUEOLÒGICCAMPUS ARQUEOLÒGICCAMPUS ARQUEOLÒGIC    
PROGRAMA EDUCATIUPROGRAMA EDUCATIUPROGRAMA EDUCATIUPROGRAMA EDUCATIU    

    
 
Els museus són veritables eines pedagògiques susceptibles d’oferir la 
possibilitat d’aprendre, d’enriquir i de complementar informacions 
pertanyents  a diferents àmbits i temàtiques del coneixement universal. 
Dins d’aquest marc, el Museu Egipci de BarcelonaMuseu Egipci de BarcelonaMuseu Egipci de BarcelonaMuseu Egipci de Barcelona ofereix un extens 
programa educatiu pensat per apropar la cultura faraònica a un ampli 
públic infantil i juvenil. Les propostes docents de l’espai museístic es 
complementen amb activitats d’arqueologia egípcia que es 
desenvolupen en un espai a l’aire lliure  anomenat Campus ArqueològicCampus ArqueològicCampus ArqueològicCampus Arqueològic. 
El conjunt permet endinsar-se dins dels secrets dels antics egipcis i 
descobrir, pas a pas, aquesta fascinant civilització de l’antiguitat.  
 
 
 

ACTIVITATS ACTIVITATS ACTIVITATS ACTIVITATS AL MUSEU EGIPCI DE BARCELONAAL MUSEU EGIPCI DE BARCELONAAL MUSEU EGIPCI DE BARCELONAAL MUSEU EGIPCI DE BARCELONA    
    
“A LA DESCOBERTA DE L’ANTIC EGIPTE”“A LA DESCOBERTA DE L’ANTIC EGIPTE”“A LA DESCOBERTA DE L’ANTIC EGIPTE”“A LA DESCOBERTA DE L’ANTIC EGIPTE”    
    
El Museu Egipci de Barcelona posa a disposició dels professionals 
vinculats al món de l’ensenyament, una important eina educativa  per 
conèixer de prop diferents aspectes del món dels faraons. Sota el nom A A A A 
la descoberta de l’Antic Egipte la descoberta de l’Antic Egipte la descoberta de l’Antic Egipte la descoberta de l’Antic Egipte s’ofereix    un programa pedagògic que 
combina les visites guiades per les sales del museu, amb diferents 
activitats complementàries, on l’alumnat té la possibilitat d’aprendre, 
reforçar i aprofundir els continguts de l’espai museístic de manera 
lúdica, formativa i molt participativa.   
 
 
EDUCACIÓ INFANTIL (de P3 a P5)EDUCACIÓ INFANTIL (de P3 a P5)EDUCACIÓ INFANTIL (de P3 a P5)EDUCACIÓ INFANTIL (de P3 a P5)    
    
El Museu Egipci i els seus secretsEl Museu Egipci i els seus secretsEl Museu Egipci i els seus secretsEl Museu Egipci i els seus secrets    
A través del recorregut per les sales del Museu Egipci, els més petits 
descobreixen alguns dels misteris dels faraons i les mòmies. A 
continuació es realitza un petit taller adequat a l’edat dels participants i 
que es complementa amb la història de la creació del món segons els 
antics egipcis. Es tracta d’un relat explicat amb imatges digitalitzades.  
(Durada de l’activitat: 1 hora i mitja). 
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PRIMÀRIA,  ESO, EPSO i EEPRIMÀRIA,  ESO, EPSO i EEPRIMÀRIA,  ESO, EPSO i EEPRIMÀRIA,  ESO, EPSO i EE    
    
Fem una ullada a l’antic EgipteFem una ullada a l’antic EgipteFem una ullada a l’antic EgipteFem una ullada a l’antic Egipte    
Les activitats es composen de dues actuacions basades en la visita 
guiada i un taller. Totes són independents i alhora complementàries. El 
recorregut que es realitza pels diferents espais del Museu Egipci, 
permet familiaritzar-se amb tota 
una sèrie de temàtiques 
fonamentals de l’Antic Egipte: 
faraó i societat, vida quotidiana, 
món funerari, art, mite, màgia i 
religió.  
(Durada de l’activitat: 1 hora) 
 
 
 

TALLERS TALLERS TALLERS TALLERS     
(Durada de l’activitat: 1 hora) 
 
Els jeroglífics: l’escriptura 
sagrada de l’Egipte dels faraons 
    
Per què es van deixar d’utilitzar 
els jeroglífics? Qui va ser el que els descobrí de nou? Com es va arribar 
al desxiframent de l’escriptura jeroglífica? Quin és el secret dels 
jeroglífics? Els alumnes tenen l’ocasió de fer d’escribes utilitzant un 
papir com a suport i de trobar respostes a tots aquests enigmes.  
 
    
La momificació: conservar el cos per l’eternitat 
    
Per què momificaven els antics egipcis? Es podia momificar tothom? 
Com era el procés de momificació? Què havia de fer el difunt per assolir 
la vida eterna? On s’enterraven els antics egipcis? Què hi posaven dins 
les tombes? La resposta a aquestes interessants qüestions es resol en el 
transcurs de l’activitat que acaba amb la realització del ritual de 
momificació. 
 
Déus i mites dels antics egipcis 
    
Com pensaven els antics egipcis que havia sorgit el món? Quin tipus de 
religió tenien a Egipte? Com es representaven els déus? Qui era Osiris i 
per què és un déu tan important? On vivien les divinitats? Qui tenia cura 
dels déus? Tot un munt de preguntes interessants que els alumnes 
esbrinaran paulatinament durant l’activitat. Representació d’un dels 
rituals que tenia lloc als temples egipcis utilitzant corones, ceptres i 
papirs.  
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Faraó, rei d’Egipte: la societat al país del Nil 
 
Com estava estructurada la societat a l’antic Egipte? Quina funció tenia 
el faraó? Quins eren els atributs de poder i les corones del rei d’Egipte? 
Qui va ser el primer faraó? En quin lloc es posaven el nom de naixement i 
de coronació del faraó? Els participants tenen ocasió de descobrir 
aquests enigmes. Escenificació de la festa Sed on el sobirà egipci 
renovava les seves forces còsmiques.  
    
L’art i els colors a l’antic Egipte 
    
Estava relacionat l’art amb la màgia i la religió? Quines eren les 
característiques bàsiques de l’art dels antics egipcis? Fins a quin punt 
tenia importància el color? Utilitzaven el relleu els artesans del faraó? 
Mitjançant aquest taller es possible familiaritzar-se amb l’art de l’època 
faraònica. Realització d’un disseny egipci dins d’una quadrícula.   
  
GUIA DIDÀCTICA PELS PROFESSORS AMB FITXES DE TREBALL: GUIA DIDÀCTICA PELS PROFESSORS AMB FITXES DE TREBALL: GUIA DIDÀCTICA PELS PROFESSORS AMB FITXES DE TREBALL: GUIA DIDÀCTICA PELS PROFESSORS AMB FITXES DE TREBALL:  
consulteu l’Àrea Pedagògica del Museu Egipci.  
 
CRÈDIT DE SÍNTESI: CRÈDIT DE SÍNTESI: CRÈDIT DE SÍNTESI: CRÈDIT DE SÍNTESI: Egipte, terra de faraons. 
Consulteu l’Àrea Pedagògica del Museu Egipci.  
 

ACTIVITATS AL CAMPUS ARQUEOLÒGIC ACTIVITATS AL CAMPUS ARQUEOLÒGIC ACTIVITATS AL CAMPUS ARQUEOLÒGIC ACTIVITATS AL CAMPUS ARQUEOLÒGIC     
    
“EXCAVEM I DESCOBRIM L’EGIPTE DELS FARAONS” 
(A partir de 5è de Primària) 
    
El Campus Arqueològic Campus Arqueològic Campus Arqueològic Campus Arqueològic ofereix  un espai per poder realitzar excavacions 
i descobrir els misteris de l’antiga civilització egípcia. Situat a Palau-
Solità i Plegamans, dins d’un entorn natural, es pot gaudir d’una 
proposta educativa on és possible desenvolupar la descoberta, la 
investigació i el treball en equip. L’arqueoespai que reprodueix un 
jaciment egipci, permet als alumnes dur a terme les tasques pròpies dels 
arqueòlegs, convertint-se durant un dia en autèntics professionals de 
l’arqueologia. Sota el títol d’Excavem i descobrim l’antic EgipteExcavem i descobrim l’antic EgipteExcavem i descobrim l’antic EgipteExcavem i descobrim l’antic Egipte els 
alumnes tenen l’ocasió de complementar la intervenció arqueològica 
amb un dels tallers egiptològics que ofereix el Campus.  
 
 
PRIMÀRIA (a partir de 5è), ESO, EPSO.PRIMÀRIA (a partir de 5è), ESO, EPSO.PRIMÀRIA (a partir de 5è), ESO, EPSO.PRIMÀRIA (a partir de 5è), ESO, EPSO.    
EE: EE: EE: EE: consulteu l’Àrea Pedagògica del Museu Egipci.  
Descobrim el món de l’arqueologia Descobrim el món de l’arqueologia Descobrim el món de l’arqueologia Descobrim el món de l’arqueologia ––––    Excavació. 
  
Excavació d’un jaciment egipci reproduït a escala 1/1 on els alumnes 
duen a terme importants descobriments que permeten la creació 
d’hipòtesis i de posteriors conclusions. El resultat final permet la 
reconstrucció del moment històric que s’està excavant. El propòsit 
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d’aquest  treball de camp consisteix en entendre i interpretar com vivien 
els nostres avantpassats. D’aquesta manera es resolen preguntes com: 
on s’excava i per què? Què utilitzen els arqueòlegs per excavar? Com es 
duu a terme una excavació? Què es fa quan es descobreixen objectes? 
Un cop acabada l’excavació, què fem?   
    
L’ARQUEOESPAI PREDIDÀSTIC L’ARQUEOESPAI PREDIDÀSTIC L’ARQUEOESPAI PREDIDÀSTIC L’ARQUEOESPAI PREDIDÀSTIC  
 
La necròpolis del Predinàstic 
    
Es tracta d’un conjunt de sis tombes de fossa corresponents al període 
formatiu de la civilització egípcia (4000 – 3200a.C.). Els materials 
descoberts dins les tombes (ceràmiques, joieria i altres interessants 
objectes) i la forma que posseeixen, ajuden als participants a poder 
reconèixer l’evolució cultural que va tenir lloc durant aquest moment.  
 
COMBINAT MUSEU EGIPCI/CAMPUS ARQUEOLÒGICCOMBINAT MUSEU EGIPCI/CAMPUS ARQUEOLÒGICCOMBINAT MUSEU EGIPCI/CAMPUS ARQUEOLÒGICCOMBINAT MUSEU EGIPCI/CAMPUS ARQUEOLÒGIC    
Un dia amb els antics egipcis  
    
Possibilitat de combinar les activitats del Museu Egipci amb el Campus 
Arqueològic per tenir una visió més complerta i entenedora de la 
civilització faraònica.  
(Per a més informació adreceu-vos al Museu Egipci).  
 
 

 


