
Ana Alonso

El misteri  
de la piràmide
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AL1 Per a observar

Continguts

Tipus de piràmides

Càlcul de l’àrea d’una 
piràmide

Activitats

De reforç: 1, 2 i 3

1 Observa aquestes dues piràmides: en què es pareixen i en què es 
diferencien?

Piràmide 1 Piràmide 2



Nom:  

2 Calcula l’àrea d’una piràmide semblant a la piràmide 1 sabent que el costat de 
la base mesura 5 cm i l’altura de cada cara és de 9 cm.

 
 
 
 
3 Calcula l’àrea d’una piràmide semblant a la piràmide 2 sabent que el costat de 

la base mesura 6 cm i l’altura de cada cara és de 10 cm.
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llegit

Contingut

Interpretació de 
missatges visuals  
i escrits

Activitats

De reforç: 1, 2, 3, 4 i 5

1 Qui són els personatges que guien Yasmine i Víctor fins a la galeria 
de l’espill?

2 Quin problema té Ankhaf, el pare d’Ahmés?



Nom:  

3 Qui segresten a Víctor i a Yasmine després que hagen resolt el problema 
d’Ankhaf? Per què ho fan?

 
 
4 Qui allibera a Víctor i a Yasmine del segrest?

 
 
5 Com tornen Víctor i Yasmine a la seua època?
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AL3 Per a buscar informació

Contingut

La vida quotidiana a 
l’Egipte antic

Activitats

D’ampliació: 1, 2 i 3

1  Entre els regals que la reina Nitocris entrega a Akhaf hi ha un 
senet, un antic joc de taula egipci. Busca informació en Internet i 
resumix en poques línies què sabem d’aquest joc.  Dibuixa’l en el 
quadre.

El «senet»



Nom:  

2 Busca informació sobre l’alimentació en l’Egipte antic i anota:

 a)  3 fruites que consumien: 

 b)  L’aliment i la beguda més freqüents: 

3 Busca informació sobre els mitjans de transport en l’Egipte antic i respon 
aquestes qüestions.

 a)  En quina època van començar a usar camells?

 b)  I cavalls?

 c) Quin era el mitjà de transport principal: terrestre, aeri o fluvial? Raona la resposta.
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AL4 Per a investigar

Contingut

Els déus egipcis

Activitats

Complementàries: 1 i 2

Interdisciplinàries  
amb Plàstica: 1 i 2

En equip: 1

1  En grups de dos o tres, busqueu informació i elaboreu un mural 
amb dibuixos i explicacions sobre el déu Thot dels egipcis.

 



2  Busca informació sobre altres déus de la mitologia egípcia. Dibuixa en els 
quadres un déu i una deessa; escriu-ne els noms i amb quin aspecte de la  
vida o de l’univers se’ls relaciona.  

Nom:  
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Continguts

Triangles  
equivalents

La ciència en  
el món antic

Activitats

D’ampliació: 1 i 2

1  El sistema que usa Ankhaf per a mesurar l’altura de la piràmide a 
partir del mesurament de les ombres es coneix en matemàtiques 
com el teorema de Tales. Busca informació sobre Tales de 
Milet i elabora’n un informe. Resumix-lo en aquestes línies.



Nom:  

2 Busca informació sobre el teorema de Tales en Internet i repassa l’explicació sobre 
el mesurament de l’altura de la piràmide que hi ha en el llibre. Com aplicaries aquest 
teorema per a mesurar l’altura d’un arbre del parc? Explica-ho en aquestes línies  
i acompanya-ho amb un dibuix.
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Continguts

Tipus de piràmides

Volum d’una  
piràmide

Càlcul de l’àrea  
d’una piràmide

Activitats

De reforç: 1, 2, 3, 4, 5 i 6

1 Una piràmide de base triangular té 60 metres de costat i 45 
metres d’altura. Quants litres d’aigua hi cabrien?

2 Imagina que la piràmide té base quadrada i no triangular. 
Quants litres hi cabrien ara?

3  Quina de les dues piràmides té més volum?



Nom:  

4 Calcula l’àrea d’una piràmide de base triangular que fa 47 metres de costat 
i 25 metres d’altura.

 
 
5 Calcula l’àrea d’una piràmide de base quadrada que fa 47 metres de costat  

i 25 metres d’altura.

 
 
6 Quina de les dues piràmides té l’àrea més gran?
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Contingut

Tipus de piràmides

Activitats

De reforç: 1 i 2

Interdisciplinàries  
amb Plàstica: 1 i 2

1 Copia aquest model de piràmide. Dibuixa en cada cara un 
motiu egipci. Retalla-la, doblega’n les pestanyes i enganxa cada  
cara a la base per les pestanyes. Quina classe de piràmide és?

 
 



Nom:  

2 Repetix l’exercici anterior amb aquest altre model. Quina classe de piràmide és?



© Grupo Anaya

PE
SS

IG
UE

T 
DE

 S
AL8 Per a desenvolupar la creativitat

Contingut

L’escriptura jeroglífica

Activitats

D’ampliació: 1 i 2

En equip: 1 i 2

Interdisciplinària  
amb Plàstica: 2

1 El déu Thot era el déu de l’escriptura per als antics egipcis. Per 
parelles, busqueu informació i elaboreu una presentació digital amb 
informació i imatges sobre l’escriptura jeroglífica de l’Egipte 
antic (també podeu substituir la presentació per un treball escrit).



Nom:  

2 També per parelles, inventeu un alfabet jeroglífic on a cada lletra 
corresponga a un dibuix (encara que en els jeroglífics de veritat, cada símbol  
no equivalia a una lletra sinó a una idea o una paraula).

a) Copieu el vostre alfabet jeroglífic en una cartolina i pinteu cada símbol.

b) Usant l’alfabet que heu inventat, dibuixa el teu nom en aquest cartutx egipci.
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AL9 Per a expressar-se per escrit

Contingut

La vida quoditiana  
en l’Egipte antic

Activitats

D’ampliació: 1 i 2

Interdisciplinàries  
amb Llengua: 1 i 2

Interdisciplinària  
amb Plàstica: 2

1 Imagina que pots viatjar a l’Egipte antic per un dia. Quines  
coses t’agradaria fer? A quines persones t’agradaria conéixer?  
Quins misteris intentaries esbrinar? Escriu una redacció amb  
les respostes a les preguntes.



Nom:  

2 Inventa un còmic sobre una discussió entre el déu Thot, que vol tornar Víctor  
i Yasmine a sa casa, i el déu Seth, que vol que es queden per sempre al seu temple. 
Copia en aquest marc una de les vinyetes del còmic.
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AL10 Per a comprendre el que has 

llegit

Contingut

Comprensió de 
missatges orals  
i escrits

Activitats

De reforç: 1, 2 i 3

1 Després de llegir el llibre, reflexiona i respon les preguntes.

a)  A qui creus que està dedicada en realitat la piràmide que 
han descobert els pares de Víctor?

b)  A qui està dedicada la piràmide que està construint 
l’arquitecte Ankhaf?



Nom:  

2  Per què creus que el déu Thot destruïx l’espill al final de la història?

 
 
 

 

3  A què penses que es dedicarà Ahmés de major? Com ho has deduït?
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