
Com es van construir 
les piràmides 

d'Egipte?



Existeixen al voltant de 120 piràmides a Egipte, situades al 
llarg de la ribera del Nil. 

La piràmide més antiga de la qual es té constància és 
atribuïda a Imhotep i data del 2.700 a. C



La data estimada de finalització de la 
construcció de la Gran Piràmide de 
Guiza és al voltant de 2570 a. C., sent 
la primera i més gran de les tres 
grans piràmides de la Necròpolis de 
Gizeh, situada als afores del Caire, a 
Egipte



La gran piràmide de Guiza

Va ser construïda amb uns 
2.300.000 blocs de pedra, el 
pes mitjà és de dues tones i 
mitja per bloc, encara que 
alguns d'ells arriben a pesar 
fins a seixanta tones.

Les pedres provenien de les 
canteres de Asuan, a 100km 
de distància.



. Com varen transportar les pedres des de les canteres de Asuan? 

. Com desplaçaven les pedres pels camins? 

. Com pujaven les pedres per construir les piràmides?

. Quantes persones fan falta per alçar una pedra de 2.000kg?

. Varen fer servir màquines?

Com varen construir les piràmides?



INVESTIGA SOBRE LES MÀQUINES SIMPLES

Les màquines simples són dispositius senzills que es basen en principis 
elementals de la física i serveixen per estalviar esforç als éssers humans:

- La palanca, el pla inclinat, el cargol, la roda i la politja 

Encara no se sap realment com varen construir les piràmides, però el que es 
segur es que les varen fer servir. 



ACTIVITAT “Les màquines simples”
En grups de dues persones feis un document o presentació on es reflecteixi tot el 
que has investigat sobre les màquines simples: 

1. Descriu les màquines simples més importants:

a. Com és? De quins elements consta?

b. Insereix una imatge

c. Cerca la data en què es va descobrir

d. Per a què serveix?

e. Aplicacions actuals

2. Què tenen en comú totes les màquines simples?

3. Qui va dir: Donau-me un punt de suport i mouré el món? Què vol dir?

4. Creus que per construir les piràmides es varen utilitzar màquines simples? Quines?

5. Intenta descriure la teva teoria sobre el procés de construcció de les piràmides.


