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Troba'ns en:
Podeu compartir els vostres treballs a través de xarxes socials,
utilitzant el hashtag #BIVALDIEDUCA

Aquesta guia didàctica pretén ser una
eina per acostar al públic infantil una
de les escriptures més antigues de la
humanitat de forma dinàmica,
interactiva i amena. Descobrirem les
escriptures de l'Antiga Mesopotàmia,
l'Antic Egipte i l'Imperi Romà.

Valorar el patrimoni històric-artístic de
la humanitat i la seua posterior
conservació, restauració i difusió.
Descobrir la gran riquesa material
arqueològica de la civilització egípcia,
mesopotàmica i romana, com a
exponent del gran desenvolupament
cultural que van tindre i despertar
l'interès per aquestes cultures
mil·lenàries.

Objectius
Conèixer la història i els inicis de
l'escriptura.
Reconèixer els diferents suports que
l'escriptura ha implementat al llarg de
la història.
Comparar els canvis culturals
mitjançant la forma d'evolució de
l'escriptura.
Comprendre la importància de
l'escriptura i els seus inicis en el
desenvolupament de la humanitat.
Posar en pràctica les diferents
tècniques segons l'escriptura o
alfabet.
Fer ús de les restes arqueològiques
com a font bàsica d'informació
històrica per al coneixement de la
cultura mesopotàmica, egípcia o
romana.

Temporalització
La programació del taller "Escola de
Escribes" es divideix en tres lliçons dins el
dossier didàctic, una dedicada al món
mesopotàmic, una altra a l'egipci i l'última,
a l'Imperi romà. Les lliçons estaran
compostes per una part teòrica i una altra
pràctica amb contingut textual, tutorials
DIY, activitats de manualitats, exercicis i
jocs.
Nosaltres recomanem sempre que la
persona usuària que realitze el taller vaja al
seu ritme. Cada lliçó es pot realitzar en un o
en diversos dies. El més important és
completar cadascuna de les activitats i
exercicis, preferiblement seguint l'ordre
establert, per tindre un major coneixement i
aprofundir en el temari.

Com treballar el
taller
A través de les diferents cultures antigues ens
convertirem en escribes i aprendrem de
forma teòrica i pràctica tots els seus misteris:
els seus alfabets, suports, eines, com escrivien
i per a què, els seus mites i llegendes gràcies
a diferents jocs, tutorials DIY, activitats i
exercicis .
El dossier consta de dos parts: una part
teòrica i una altra pràctica. Es combinen
explicacions i exercicis, en què a través de
l'observació i capacitat analítica, l'usuari / a
conega i comprenga aquesta cultura tan
interessant.
1) Llegir els continguts textuals per conèixer
la història i la cultura de cada civilització.
2) Executar les diferents activitats i exercicis
proposats.
3) Informació complementària. Si vols
ampliar els teus coneixements, pots visitar
des de casa diferents museus (links) o
consultar algunes webs o blocs que adjuntem
el dossier (links). També per aprofundir altres
aspectes hem inclòs jocs de preguntes o
comentaris, alguns dels quals són pràctics.
4) Al final de cada lliçó tens un glossari on
s'expliquen els significats d'algunes paraules.

PROGRAMACIÓ DELS TALLERS DIDÀCTICS
LLIÇÓ 1
L'ESCRIPTURA CUNEÏFORME

LLIÇÓ 2
ELS JEROGLÍFICS EGIPCIS

Introducció a l'escriptura
cuneïforme

Introducció a l'escriptura jeroglífica
egípcia

Els instruments i els suports
dels mestres de mesopotàmics

Els instruments i suports dels
escribes egipcis

Activitat: Rèplica l'alfabet
ugarític cuneïforme

Taller didàctic i tutorial DIY:
Creació d'un papir

Taller didàctic i tutorial DIY:
Crea la teua pròpia tauleta de
fang utilitzant l'alfabet ugarític
cuneïforme

L'alfabet jeroglífic egipci

Activitat: Desxifra el text escrit
en cuneiforme

Activitat: Transcriu en jeroglífics la
llegenda d'Horus

LLIÇÓ 3
L'EPIGRAFIA ROMANA
Introducció a l'epigrafia
romana
Els suports i instruments
Exercicis de cal·ligrafia
Romana Majúscula
Taller didàctic i tutorial DIY:
Creació d'una estela
commemorativa.
Els grafits de Pompeia

