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El Museu Egipci de Barcelona posa a disposició dels professionals vinculats al 
món de l’ensenyament una important eina educativa per a conèixer de prop di-
ferents aspectes del món dels faraons. Sota el nom d’A la descoberta de l’An-
tic 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, de reforçar i d’aprofundir els continguts de l’espai 
museístic de manera lúdica, formativa i molt participativa.

EL MUSEU EGIPCI I ELS SEUS SECRETS 
EDUCACIÓ INFANTIL, DE P3 A P5. (Durada de l’activitat: 1 hora i mitja).
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.

VISITA GUIADA
PRIMÀRIA, ESO, EPSO I EE. (Durada de l’activitat: 1 hora)
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 temàti-
ques fonamentals de l’antic Egipte: faraó i societat, vida quotidiana, món funerari, art, 
mite, màgia i religió.

MUSEU EGIPCI DE BARCELONA



ELS JEROGLÍFICS: L’ESCRIPTURA 
SAGRADA DE L’EGIPTE DELS 
FARAONS

Per què es van deixar d’utilitzar els je-
roglífics? Qui va ser la persona que els 
va descobrir de nou? Com es va arribar 
al desxiframent de l’escriptura jeroglífi-
ca? 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 A L’ETERNITAT

Per què momificaven els antics egipcis? Es 
podia momificar tothom? Com era el pro-
cés de momificació? Què havia de fer el 
difunt per assolir la vida eterna? On s’en-
terraven els antics egipcis? Què posaven 
dins les tombes? La resposta a aquestes 
interessants qüestions es resol en el decurs 
de l’activitat que acaba amb la realització 
del ritual de momificació.

(Durada de l’activitat: 1 hora)

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 re-
presentaven 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 interes-
sants que els alumnes 
esbrinaran paulati-
nament durant l’acti-
vitat. Representació 
d’un dels rituals que 
tenia lloc als temples 
egipcis utilitzant co-
rones, ceptres i papirs.

FARAÓ, REI D’EGIPTE: LA 
SOCIETAT AL PAÍS DEL NIL

Com estava estructurada la societat a 
l’antic Egipte? Quina funció tenia el fa-
raó? 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 fa-
raó? Els participants tenen ocasió de des-
cobrir aquests enigmes. Escenificació de 
la festa Sed, on el sobirà egipci renovava 
les seves forces còsmiques.



Durada: 1h30’ Preu: 250€ per grup aula*.
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L’ART I ELS COLORS A L’ANTIC 
EGIPTE

Estava relacionat l’art amb la màgia i la reli-
gió? Quines eren les característiques bàsi-
ques de l’art dels antics egipcis? Fins a quin 
punt tenia importància el color? Utilitzaven 
el relleu els artesans del faraó? Mitjançant 
aquest taller és possible familiaritzar-se 
amb l’art de l’època faraònica. Realització 
d’un disseny egipci dins d’una quadrícula.

EL MUSEU A L’ESCOLA

Aquesta activitat ofereix la possibilitat de 
realitzar una visita virtual al Museu Egip-
ci de Barcelona des de les aules de l’es-
cola. L’antic Egipte s’apropa als alumnes 
mitjançant diferents peces del museu, a 
través de les quals es presenten aspectes 
bàsics de la civilització faraònica: el con-
cepte de faraó, de societat, vida quoti-
diana, món funerari, mitologia, jeroglífics 
i art. La presentació de diversos materials 
adscrits al món de les creences del Més 
Enllà i el treball d’una fitxa complemen-
ten el conjunt de l’activitat.

* En el cas de que l’escola es trobi situada fora de 
Barcelona, s’hauran d’abonar les despeses de des-
plaçament fins el centre escolar o institució cultural.



El Campus Arqueològic ofereix un 
espai on els estudiants de totes les 
edats poden realitzar pràctiques ar-
queològiques. Situat a Palau-solità i 
Plegamans, a uns 20 Km. de Barce-
lona, permet gaudir d’una proposta 
educativa on és possible desenvolu-
par la investigació, la descoberta i el 
treball en equip; i promoure el co-
neixement de l’antic Egipte a través 
de l’arqueologia.
S’hi troben recreats tres arqueoespais 
(rèpliques de jaciments arqueològics 
egipcis a escala real) que permeten 
als alumnes dur a terme les tasques 
pròpies dels arqueòlegs, convertint-se 
en autèntics professionals d’aquesta 

DESCOBRIM EL MÓN DE 
L’ARQUEOLOGIA. EXCAVACIÓ 
ARQUEOLÒGICA
Nivell Educatiu: Primària, ESO i Batxillerat 
Horari: de 10 h. a 13.30 h.

Excavació d’un jaciment arqueològic sota 
la supervisió d’un arqueòleg que explica 
el procés i guia la investigació posterior. 
Un cop acabada l’excavació, l’activitat es 
completa amb la visita comentada a l’hi-
pogeu de Sennedjem, que permet una 
aproximació al món de les creences en el 
Més Enllà dels antics egipcis.
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disciplina per unes hores. Diversos ta-
llers complementen les intervencions 
arqueològiques. 



PARAULES DIVINES. L’ESCRIPTURA 
JEROGLÍFICA A L’ANTIC EGIPTE
Nivell Educatiu: Primària 
Horari: de 15 h. a 16 h.

Els jeroglífics van ser considerats signes 
sagrats, un veritable regal dels déus. La 
seva força màgica radicava no només 
en el dibuix sinó també en el color. Mi-
tjançant la pràctica de l’escriptura jero-
glífica, els alumnes s’endinsen en el món 
dels escribes i confeccionen el seu propi 
document.

EL RITUAL DE MOMIFICACIÓ
Nivell Educatiu: Primària i ESO
Horari: de 15 h. a 16 h.
Representació del procés de momifica-
ció per part dels alumnes per tal d’ex-
plicar-los, de manera pràctica, com era 
aquest ritual a l’antic Egipte. A LA DESCOBERTA DELS DÉUS 

EGIPCIS: APRÈN A RECONÈIXER 
LES DIVINITATS DE L’ANTIC 
EGIPTE
Nivell Educatiu: ESO i Batxillerat 
Horari: de 15 h. a 16 h.

A la tomba de Sennedjem s’han descobert 
unes pintures molt especials on apareixen 
representats déus poderosos envoltats de 
textos màgics. Quines són aquestes divini-
tats? Què ens diuen els jeroglífics associats 
a les mateixes? En el decurs de l’activitat 
els participants tenen l’ocasió d’identificar 
alguns d’aquest déus així com el seu nom 
en escriptura jeroglífica.

Hi ha la possibilitat de combinar aquestes 
activitats amb una visita al Museu Egipci de 
Barcelona el mateix dia. Consulteu-nos.
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EGIPTE, TERRA DE FARAONS
Aquest treball de síntesi combina el treball a l’escola amb les activitats del Campus 
Arqueològic i el Museu Egipci de Barcelona per tal d’investigar i descobrir el món 
dels antics habitants del Nil i tenir una visió més complerta de l’antic Egipte.

Inclou:
• Conferència a l’escola Introducció a la civilització faraònica a càrrec d’un especialista
• Visita guiada a la col·lecció permanent del Museu Egipci de Barcelona
• Activitat d’excavació arqueològica al Campus Arqueològic
• Taller egiptològic o bé al Museu Egipci de Barcelona o bé al Campus Arqueològic
• Dossier de treball per als professors i els alumnes

MUSEU EGIPCI
Educació infantil
- Visita guiada + Taller 7 € / alumne
Educació Primària ESO i EE
- Entrada 5 €  / alumne
- Visita guiada 35 €  del servei de guia per grup
- Taller (sense visita al Museu) 6 € / alumne
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- Excavació 14 €  / alumne
- Excavació + Taller 17 €  / alumne

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

OFERTA ESPECIAL MUSEU
ENTRADA + VISITA  GUIADA + TALLER:10€ / ALUMNE

Si voleu fer ús de les instal·lacions durant l’hora del dinar (13:30-15:30h) i no realitzen cap taller de tarda, 
caldrá abonar 50€ per grup.

COMBINAT MUSEU EGIPCI / CAMPUS ARQUEOLÒGIC
- Excavació + Visita guiada: 20 € / alumne
- Excavació + Visita guiada + Taller 22 € / alumne

TREBALL DE SÍNTESI 30 € / alumne

Totes les activitats són gratuïtes per al professorat.

          El Museu està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
En el cas d’estar interessats en la gestió dels autocars, consulteu-nos.
Per a sol·licitar material de recolzament consulteu l’Àrea Pedagògica del Museu Egipci. 



PER A INFORMACIÓ I RESERVES
Museu Egipci de Barcelona

València, 284 – 08007 Barcelona
Tel. 93 488 01 88 – Fax 93 487 80 60

visites@museuegipci.com

Campus Arqueològic
Ctra. De Mollet a Moià. C/ Montseny, s/n.

Tel. 93 488 01 88 - Fax 93 487 80 60
08184 Palau-solità i Plegamans

campus@museuegipci.com

També ens pots trobar a:

© FUNDACIÓ ARQUEOLÒGICA CLOS

www.museuegipci.com


