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L’Arqueta de l’Antic Egipte és un recurs educatiu de préstec 
gratuït que des del Museu arriba a l’escola per facilitar el descobriment de 
l’enigmàtica civilització que va créixer al costat del riu Nil. 

Oferim un recurs amb diverses propostes vinculades a les obres 
de la col·lecció egípcia del MEV, perquè els mestres disposeu d’una eina 
motivadora per portar a terme amb els alumnes d’Educació Primària.

L’Arqueta de l’Antic Egipte està formada per una Guia d’ús de 
l’Arqueta i cinc maletins amb àmbits diferents: Documentació; Col·lecció; 
Momificació;  Arqueologia i Jeroglífics. En cada maletí hi ha uns materials 
diferents per utilizar seguint els suggeriments que trobareu a la guia. La 
idea és que els poseu en pràctica decidint vosaltres les variacions que 
considereu oportunes en funció de l’edat dels vostres alumnes i del temps 
disponible. 

En aquesta guia hi ha tota la informació necessària per conèixer el 
funcionament del recurs i també una proposta d’activitat per realitzar 
al museu i així conèixer les obres originals. En les diverses propostes 
s’hi desenvolupen coneixements interdisciplinaris vinculats a les àrees 
de Coneixement del medi natural, social i cultural, Llengües i Educació 
artística.

Amb la posada en marxa d’aquest recurs el Servei Educatiu del museu 
ofereix una nova eina d’interpretació del patrimoni i dóna a conèixer la 
seva col·lecció d’obres de l’Antic Egipte, formada per una mòmia, un Llibre 
dels Morts, escultures de deus i deesses, uixebtis, escarabeus i diversos 
ornaments i objectes funeraris. 

La col·lecció d’art egipci del MEV, que es va iniciar cap a l’any 1897, és 
una de les més antigues de Catalunya i actualment s’exposa en un modern 
edifici al centre històric de Vic. 

Desitgem que aquest recurs us sigui útil per ajudar a motivar als 
vostres alumnes en l’adquisició de nous aprenentatges i us animem a fer-
nos arribar els resultats de les propostes realitzades (fotografies, opinions, 
projectes, vídeos, escrits, comentaris, etc.)

PRESENTACIÓ



ÀMBITS DE L’ARQUETA

MANTENIMENT

Els materials estan pensats perquè els nens i les nenes els 
puguin manipular directament, però és important que sempre ho 
facin amb la supervisió dels mestres.

Després de cada utilització cal guardar tots els materials 
ordenadament als maletins corresponents.

Cal que informeu al MEV de qualsevol element extraviat o 
deteriorat.



SUGGERIMENTS

1. Deixeu els llibres a la classe perquè els alumnes els fullegin i mirin les imat-
ges.

2. Amplieu la quantitat de llibres sobre Egipte a la vostra aula (escola, bibliote-
ca, casa, etc.)

3. Busqueu informació d’Egipte als llibres i a internet, fent grups de treball 
diversos per cercar documentació sobre: la geografia; la història; la família 
reial; l’exèrcit; la societat; els jeroglífics; els papirs; les piràmides; els déus i 
les deesses; els temples; els símbols; la momificació; els invents; els jocs i les 
llegendes.

4. Prepareu-vos perquè cada grup exposi el seu tema davant de tot el grup-
classe amb imatges, músiques, paraules, danses, etc.

5. Poseu en comú allò que més ha sorprès o agradat als alumnes.

Els llibres són útils per fer una ràpida immersió a l’Antic Egipte 
a través d’una bona ullada a cadascun d’ells. Hi trobareu els se-
güents llibres:

• “Egipte”, escrit en català, que ens informa de la civilització en 
general.

• “Mòmies d’Egipte”, escrit en català,  i “Mummies”, escrit en an-
glès, que ens informen sobre el procés de momificació.

• “Tesoros de Egipto”, escrit en castellà, que ens informa de la 
passió per l’egiptologia.

DOCUMENTACIÓ





COL·LECCIÓ

SUGGERIMENTS

1. Mostreu les 20 imatges al grup-classe perquè les mirin bé i les tinguin a les 
mans.

2. Feu 5 grups diferents i repartiu 4 imatges a cada grup. Entre tots els mem-
bres del grup han de decidir què és cada obra i apuntar-ho en un paper.

3. Cada grup explica als altres grups què considera que són les obres i què en 
sap. S’estableix un diàleg entre tota la classe.

4. Veure amb tot el grup-classe el power-point del llapis USB amb la informa-
ció de la col·lecció.

5. Esteneu a sobre unes taules de l’aula les peanyes amb la documentació de 
les obres. Cada grup ha de cercar la peanya que correspon a les 4 imatges 
que abans ha tingut.

6. Busqueu un lloc adequat de l’aula i exposeu la col·lecció amb les 20 imatges 
i la seva documentació de la forma que decidiu entre tots (exposició en 
ziga-zaga, lineal, de perfil, de cara, etc).

7. Podeu tenir la vostra col·lecció exposada a l’aula durant tots els dies que 
tingueu l’arqueta. Si utilitzeu el recurs en diferents aules i grups, repartiu el 
temps d’exposició a cada classe.

Us proposem fer la vostra pròpia col·lecció a partir d’algunes de 
les obres de la col·lecció egípcia del Museu. És adequat iniciar el 
tema amb aquesta proposta. Per fer-la disposeu de:

• Un llapis USB amb una presentació en power-point amb imat-
ges i informació de la col·lecció.

• 20 imatges d’obres egípcies de la col·lecció del MEV.

• 20 peanyes amb documentació de les obres.





MOMIFICACIÓ

SUGGERIMENTS

1. Informeu-vos als llibres i a internet del procés de momificació egipci.

2. Utilitzeu els dos recursos per explicar a tota la classe els passos que es 
seguien per momificar a una persona. Fomenteu la participació dels alumnes 
a partir d’allò que coneixen.

3. Amb el recurs A podeu obrir la mòmia, treure-li les visceres i posar ca-
dascuna d’elles dins del vas canopi corresponent. Seguidament embenar 
la mòmia dipositant els amulets entre les benes. Finalment l’hi posarem la 
màscara.

4. Amb el recurs B podeu simular el procés de momificació d’un faraó, seguint 
els passos següents: vestiu primer a la figura humana amb tots els com-
plements (ceptre, fuet, collaret, sandàlies, perruca, corones de l’Alt i Baix 
Egipte), parleu de tot allò que hi està relacionat. Desvestiu al faraó i inicieu 
el procés de momificació (mòmia, màscara, primer taüt, segon taüt i quatre 
vasos canopis). Podeu variar el procés posant la mòmia amb la màscara dins 
del sarcòfag metàl·lic. 

5. Exposeu els dos recursos en un espai de l’aula i deixeu un temps perquè en 
petits grups els alumnes els puguin manipular.

Amb una mòmia de joguina i diversos elements exemplifiquem el procés de momifi-
cació. Per fer-ho disposeu de dos recursos diferents:

Recurs A
• 1 Mòmia que s’obre i conté visceres.

• 4  Vasos canopis.

• 1 Vena.

• 6 Amulets de cartró per posar entre l’embenatge de la mòmia.

• 1 Màscara de cartró.

Recurs B
• 1 Pissarra magnètica A3 amb siluetes i noms dels complements.

• 16 Complements magnètics.

• 1 Sarcòfag metàl·lic.





SUGGERIMENTS

1. Mostreu els diversos objectes amb un cert misteri, com si s’haguessin tro-
bat en una tomba egípcia, formant part d’un aixovar funerari. Els podeu po-
sar a sobre d’un drap negre o ben exposats en una caixa. Una altra possibili-
tat és repartir-los en 6 caixes plenes de sorra i fer que en grups els alumnes 
els descobreixin poc a poc com si fossin arqueòlegs d’una excavació.

2. Feu 6 grups diferents. A cada grup els hi entregarem el mateix nombre d’ob-
jectes: 1 lupa, 1 centímetre, 1 parell de guants i dues fotocòpies de la fitxa 
de documentació.

3. Cal remarcar que han de tenir molta cura amb els objectes i els han de 
tractar amb delicadesa perquè són antics i ens informen d’una altra cultura. 
Per manipular-los s’han de posar guants. Cada grup els observarà posant un 
full de paper a sota.

4. Cada grup seleccionarà els dos objectes que més els agradin, per estudiar-
los amb detall i omplir les dues fitxes d’observació. Per fer-ho correctament 
cal fer una bona tasca d’observació i de recerca d’informació.

5. Davant de tota la classe cada grup exposarà els objectes que ha escollit i 
explicarà tota la informació obtinguda.

Deixeu-vos seduir pel fascinant món de l’arqueologia descobrint 
objectes i classificant-los. Per fer-ho disposeu de:

• Objectes diversos per classificar: 10 figures de plàstic; 11 amu-
lets de pedra; 1 collaret de pasta i metall; 1 Anj de metall. 

• Elements de classificació: 6 lupes, 6 centímetres, 6 guants, 1 fit-
xa de model de documentació per poder fotocopiar.

ARQUEOLOGIA





SUGGERIMENTS

1. Mostreu el papir amb els jeroglífics per desxifrar amb un cert misteri i 
aprofiteu per explicar com escrivien els antics egipcis i com estava  fet el 
papir.

2. Feu 6 grups i entregueu a cada un d’ells una eina per desxifrar els jeroglífics. 
Aconseguiu uns fulls que imitin els papirs egipcis (retallant paper d’embalar 
en un format adequat) i demaneu que cada alumne dibuixi el seu nom en 
jeroglífics a dins d’un cartutx (com es fa amb els noms dels faraons).  Enrot-
lleu els fulls i lligueu-los amb una cinta imitant el papir que teniu de mostra.

3. Amb els jeroglífics imantats podeu formar paraules en anglès. Veureu que 
únicament hi ha una imatge per cada lletra. Podeu proposar als alumnes 
fer-ne còpies en cartró per disposar de diverses lletres i així poder fer 
diverses paraules.

4. Entre tota la classe desxifreu el missatge en jeroglífics que hi ha dins del 
papir egipci.

Desxifrem jeroglífics i escrivim el nostre nom utilitzant uns dibui-
xos i lletres de referència. En acabar segellem el nostre full. Per 
fer-ho disposeu de:

• 6 eines per desxifrar jeroglífics amb lletres de referència i una 
explicació de com funcionen els jeroglífics al darrera.

• 1 papir amb jeroglífics per desxifrar (“La mòmia del MEV és 
d’una sacerdotessa egípcia”).

• 1 escarabeu sagrat de mostra amb jeroglífics inscrits a la part 
inferior.

• 1 caixa amb jeroglífics imantats en anglès.

JEROGLÍFICS





DESCOBRIM LA MÒMIA I L’ANTIC EGIPTE AL 
MUSEU

Ara que ja heu fet una bona immersió en el món de l’Antic 
Egipte podeu complementar els vostres aprenentatges participant 
en l’activitat que es porta a terme al MEV.

L’ activitat que està vinculada a l’arqueta de l’Antic Egipte, 
aprofundeix en el coneixement de la cultura mil·lenària a través 
del contacte directe amb les obres originals. Acompanyats d’un 
educador, durant el temps que passem al Museu expliquem 
mites egipcis i parlem de la societat en la cultura antiga, per 
representar-ne diferents personatges. 

Informeu-vos de la proposta i feu la reserva per participar-hi!





Museu Episcopal de Vic
Plaça Bisbe Oliba, 3
08500 Vic
www.museuepiscopalvic.com

Informació, reserves i inscripcions
Tel 938 869 360 / fax 938 869 361
informacio@museuepiscopalvic.com
educacio@museuepiscopalvic.com

Horaris
De dimarts a divendres de 10 a 19 h d’abril a setembre 

i de 10 a 13 h i de 15 a 18 h d’octubre a març. 
Dissabtes de 10 a 19 h. 
Diumenges i festius de 10 a 14 h.

 


