
Els antics egipcis tenien molts déus. Normalment a cada déu li 
corresponia un animal. Per això, solien dibuixar la figura de 
cadascun d’ells com ara un home o una dona amb el cap d’un 

animal. Ara et mostrem els noms d’alguns déus i l’animal que 
representaven. 

DIVINITAT ASPECTE

HORUS HOME AMB CAP DE FALCÓ

ANUBIS HOME AMB CAP DE GOS

SOBEK HOME AMB CAP DE COCODRIL

SEJMET DONA AMB ROSTRE DE LLEONA I UN SOL ( DEL QUAL 
IX UNA SERP) SOBRE EL CAP

Sabries escriure el nom de cadascun dels déus?
Després pinta’ls com a tu t’agrade.

L’escriptura dels egipcis 
era molt diferent a la nostra. 
Ells escrivien dibuixant o 

pintant signes d’objectes i 
animals. Aquests signes s’anomenaven 
‘jeroglífics’.
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Vegem si eres capaç 
d’escriure els signes egip-

cis que hi ha en la portada. 
Signifiquen: Llibre menut de 
l’alumne



Temple d’Amón. 
Amon era el déu més 
important d’Egipte 
en aquesta època. 
En el seu temple va 
treballar tota la seua 
vida Seramon. Va 
començar sent un 
simple ajudant del 
temple i va arribar 
a ser un alt sacerdot, 
molt important i res-
pectat.

PIRÀMIDES

EGIPTE I EL NIL

NIL

Mar Mediterrània

ESTACIÓ DE LA COLLITA: MARÇ - JUNY

ESTACIÓ DE LA INUNDACIÓ: JULIOL - OCTUBRE

ESTACIÓ DEL CONREU: NOVEMBRE - FEBRER

EL ENIGMA 
DE LA MOMIA
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Egipte és un extens territori 
que està travessat pel riu Nil. 

Fa 5.000 anys va sorgir allí 
una civilització pròspera. 

Era la més avançada del seu 
temps. Coneixien l’escriptura, 

edificaven monuments 
imponents (piràmides i temples) 

i tenien unes creences molt 
curioses. 

Et mostrem els llocs més importants 

relacionats amb el sacerdot egipci Seramon, 

un dels protagonistes de l’exposició del 

MARQ. El seu nom significa “Amon és el meu 

príncep”

Abans d’arribar al mar, el Nil es divideix en 
canals o rius més estrets. Aquesta àmplia zona 
fèrtil és el que s’anomena el DELTA DEL NIL.

DESERT. Aquestes extenses zones 
deshabitades protegien Egipte de 
possibles enemics

LA VALL DEL NIL: el riu està envoltat per una franja 
de terra fèrtil, que és on estan els camps de conreu i 
on viu la majoria de la població.

TEBES. Era la ciutat 
més important

En aquesta zona estava 
la tomba on van soterrar 
Seramon quan va morir 
als 60 anys.

Tots els anys el Nil es desbordava durant l’estiu 
i inundava les terres pròximes a les seues vores. 
Quan es retiraven les aigües, els terrenys quedaven 
fertilitzats amb les riques substàncies que portava 
el riu. S’asseguraven així una collita abundant.

El Nil proporcionava tot el que necessitaven els egipcis 
per a viure: 
1. Aigua
2. Aliments: cereals, fruites, verdures i dàtils 
3. Pesca i caça (animals que viuen en el riu)
4. Ramat, que es criava a la vora del riu.
5. Papir, per a fer els fulls on escriure
6. Lli, per a fer vestits, cistelles i cordes
7. Argila, per a construir les seues cases
8.Vía de comunicació, tot navegant per ell s’hi 
podia arribar a qualsevol part del país

EGIPTE FA 3.000 ANYS 

Els egipcis creien 
que quan morien continuaven 

vivint en un món millor. Per aquesta 
raó, col•locaven en les seues tombes 

objectes d’ús diari per a utilitzar-los en una 
altra vida, i transformaven el cos en una ‘mòmia’ 

per a conservar-lo millor. Açò consistia a netejar-ho 
amb substàncies especials i enrotllar-ho amb molta 
cura amb benes. Després es col•locava en un bonic 
sarcòfag o taüt, com el que hi ha a la portada.


