Material didàctic 1

Cercant, cercant…
trobam Roma i els
renous de l’hortet

Fitxa per al personal docent
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Exercicis proposats
Exercici 1
Elaboració d’un retallable de na Catalineta o en Miquelet per transformar-los
en un personatge romà de Pollentia i/o en una hortolana o hortolà de l’hort
d’en Copido. Dissenyam un vestuari!
Nivell educatiu: primària.
Currículum: educació artística.
Bloc: expressió artística.

Metodologia
L’exercici parteix d’un dibuix reglat per fer-ne una creació pròpia en modificar-lo i
elaborar-lo amb llibertat i creativitat.
El disseny de la fitxa facilita l’atenció a la diversitat perquè ofereix diferents graus de
dificultat en la realització de l’exercici.
Projecte en paper (manualitat) i suport digital (ús de les tecnologies de la informació
per crear i difondre els treballs elaborats).
Treballam


Destresa manual.



Improvisació en resposta a estímuls sensorials, sonors i visuals, i la imaginació.



Inventiva i creativitat.



Textures.



Color:
Qualitats: to, saturació i valor.
Dinàmica: contrast.
Gamma.



Representació en el pla i en l’espai.



Dibuix pla. Bidimensional.



Maqueta. Tridimensional.

2

Objectius
Reconèixer la vestimenta usada en l’època romana.
Reconèixer la vestimenta popular que forma part del patrimoni cultural mallorquí.
Emprar-la com a inspiració per crear una col·lecció nova.
Adquirir vocabulari nou i recuperar oficis d’antany
Aprendre malnoms mallorquins

hortolà/hortolana.

ses hortolanes.

Recuperar expressions mallorquines i aprendre’n el significat: fer cadufos.
Finalitat
Apropar-se al món de la Roma clàssica.
Entendre la vida quotidiana a un hort de final del segle XIX i del segle XX i el funcionament d’una sínia tradicional.
Conèixer, respectar, valorar i conservar el nostre patrimoni.
Comencem!
Materials
Una còpia impresa de la plantilla per a cada alumne (plantilles per imprimir, vegeu
l’annex).
Imatges model de retallables en paper (vegeu l’annex).
Desenvolupament
1. Escoltar l’explicació del docent sobre les passes que s’han de seguir.
2. Retallar el retallable per les voreres.
3. Fer servir el retallable com a plantilla per dissenyar:
a. Una sèrie de vestits i accessoris en relació amb el tema de la visita.
b. Una col·lecció nova.
4. Dibuixar en un foli en blanc diferents peces de vestir partint de l’anatomia de la
figura i les mides del cos. Crear diferents models usant els diferents tipus de folres,
cartolines i papers.
Tancament
Es pot ampliar l’activitat donant més expressivitat i moviment a les figures dels personatges i transformar-les de dues a tres dimensions.
Es pot complementar amb vídeos i recursos digitals en línia:
https://web.conselldemallorca.cat/patrimoni-historicoindustrial
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Els materials per a aquesta activitat són els que s’han esmentat anteriorment, a
més de materials reciclats, com és el cas de: rotles de paper, botelles, tassons i taps
de plàstic, closques d’ou, fils de diferents gruixos, etc.

Exercici 2
Taller de música per reproduir els sons i els renous que es devien sentir i
escoltar a l’hort d’en Copido. Feim música!

Nivell educatiu: primària.
Currículum: educació artística.
Blocs: escolta, música, moviment i dansa.

Metodologia
En aquesta activitat, s’utilitza la veu i els instruments musicals tradicionals de Mallorca de manera lúdica, imaginativa i creativa.

Treballam


Veu, percussió corporal i instruments com a recursos per fer música.



Improvisació vocal, corporal i instrumental en resposta a estímuls sensorials, sonors i visuals i la imaginació.



Inventiva i creativitat.



Qualitats del so: timbre, altura, intensitat i durada.



Ritme.
Objectius

Reconèixer els instruments originaris i populars que formen part del patrimoni cultural i musical mallorquí.
Emprar aquests instruments a les creacions pròpies.
Adquirir vocabulari nou i recuperar oficis d’antany
Aprendre malnoms mallorquins

hortolà/hortolana.

s’hortolà - ses hortolanes.

Recuperar expressions mallorquines i aprendre’n el significat: fer cadufos.
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Comencem!
Materials
Simbomba, castanyetes, botella d’anís, canya, ossos, guitarreta d’ossos, flabiol, picarol, tamborino, pandero, guitarró, pal de pluja, tassons, pedres, taps, etc.
Desenvolupament
1. Escoltar les explicacions del docent sobre les passes que s’han de seguir.
2. Escoltar els sons del diferents instruments i objectes, i de la percussió corporal.
3. Relacionar cada so amb un element de la natura i de l’hort d’en Copido (sínia, aigua, ocells, vent, renou de les eines quan l’hortolà fa feina, etc.).
4. Crear una peça musical partint dels apartats anteriors.
Exemples:
El renou de la percussió amb un triangle o amb la matraca en girar sorollosament
pot evocar el renou de la sínia en funcionament.
Amb el pal de pluja es pot imitar el renou de la pluja…
Amb la veu es pot reproduir el renou del vent…
Tancament

Es pot ampliar l’activitat glosant la música o posant-hi lletra, bé amb lletres ja existent als cançoners populars o bé en composicions noves pròpies de l’alumnat. En
aquest darrer cas, l’exercici ha de vincular la lletra de la cançó amb la informació rebuda i estudiada sobre l’hort d’en Copido.
Es pot complementar amb vídeos i recursos digitals en línia:
https://web.conselldemallorca.cat/patrimoni-historicoindustrial
Recerca
Bibliografia i àudios sobre música i cançons populars a Mallorca.
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Exercici 3
Maqueta: la sínia de l’hort d’en Copido. Construïm una sínia!
Nivells educatius: primària i ESO.
Currículum: educació artística.
Blocs: expressió artística i dibuix geomètric.

Metodologia
L’exercici parteix d’un dibuix pla, de planta, alçat i perfil sobre la sínia de l’hort d’en
Copido, per fer-ne una creació pròpia i modificar-la i elaborar-la amb llibertat i creativitat.
El disseny de la fitxa facilita l’atenció a la diversitat perquè ofereix diferents graus de
dificultat en la realització de l’exercici.
Projecte en paper (manualitat) i suport digital (ús de les tecnologies de la informació
per crear i difondre els treballs elaborats).
Treballam


Destresa manual.



Inventiva i creativitat.



Textures.



Color:
 Qualitats: to, saturació i valor.
 Dinàmica: contrast.
 Gamma.



Pensament geomètric i espacial.



Representació en el pla i en l’espai.



Dibuix pla. Bidimensional.



Maqueta. Tridimensional.
Objectius

Conèixer una sínia. Tipus, mecanismes i funcionalitat.
Saber la importància de la sínia dins el sistema de regadiu del camp mallorquí.
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Aprendre malnoms mallorquins

ses hortolanes.

Recuperar materials i tècniques de construcció tradicionals.
Recuperar expressions mallorquines i aprendre’n el significat: fer cadufos.
Finalitat
Entendre la vida quotidiana a un hort de final del segle XIX i del segle XX i el funcionament d’una sínia tradicional.
Estimular l’alumnat a conèixer, respectar i estimar el patrimoni.
Comencem!
Materials
Paper en blanc o quadriculat.
Llapis, regles de tot tipus, escalímetre, compàs, llapis de colors, retoladors, papers
diversos, cartons, plàstics, pedretes, fustes, canyes, cadenetes, etc.
Desenvolupament
1. Escoltar l’explicació del docent sobre les passes que s’han de seguir.
2. Dibuixar a la mida i a l’escala oportuna la planta, l’alçat i el perfil de la sínia a partir del record visual del dia de la visita o de la fotografia i dels plànols adjunts en
l’annex.
a. Retallar el dibuix per modelar una sínia en 3D fidel a les estructures, formes i colors de la sínia de l’hort d’en Copido.
b. Fer-ne una creació pròpia. A partir del retallable, hi ha la possibilitat de treballar la tercera dimensió amb altres tècniques: modelat en fang, en fusta,
collage, etc.
3. Treballar els resultats dels apartats anteriors, utilitzant recursos digitals: fer el
disseny de la sínia i el tractament de les imatges a l’ordinador o a la tauleta.

Tancament
Es pot ampliar l’activitat proporcionant moviment a la sínia.
Es pot complementar amb vídeos i recursos digitals en línia:
https://web.conselldemallorca.cat/patrimoni-historicoindustrial
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Exercici 4
Elaboració d’un còmic sobre la ciutat romana de Pollentia. Els temes i els
protagonistes poden ser els fets, la societat, l’arquitectura i els personatges de la ciutat romana o contemporanis.
Nivell educatiu: ESO.
Currículum: educació plàstica, visual i audiovisual; TIC; geografia i història.
Bloc: expressió plàstica.
Metodologia
L’exercici parteix d’una investigació prèvia sobre el tema del qual ha de tractar el còmic, per fer-ne una creació pròpia amb llibertat i creativitat.
Investigar el tema:
A) Recerca guiada en línia: recordant la visita i utilitzant els enllaços recomanats.
B) Recerca lliure en línia.
El disseny de la fitxa facilita l’atenció a la diversitat perquè ofereix diferents graus de
dificultat en la realització de l’exercici.
Projecte en paper i/o suport digital per crear i difondre els treballs elaborats.
Treballam


Destresa manual.



Improvisació en resposta a estímuls visuals i a la imaginació.



Inventiva i creativitat.



Textures.



Color:
- Qualitats: to, saturació i valor.
- Dinàmica: contrast.
- Gamma.
Objectius

Compondre un còmic de forma correcta, amb criteris estètics i de contingut respectuós amb la societat.
Conèixer la societat i la ciutat romana, els esdeveniments, el llegat i instruir l’alumnat en el respecte pel patrimoni romà heretat.
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Finalitat
Aprofundir a través del còmic en l’època romana.
Educar l’alumnat en l’estima del patrimoni.
Comencem!
Materials
Paper en blanc o quadriculat, bloc d’esbossos; tauleta, mòbil, ordinador; llapis i grafits de diferent gruix i duresa, carbonets i cretes, tinta xinesa, esfumins, fixador, gomes d’esborrar, llapis de colors, retoladors, pintura al tremp, pinzells, pots de vidre
per posar-hi aigua, regles de tot tipus, compàs, etc.
Desenvolupament
Realitzar aquesta activitat en grups formats pel docent en funció de les capacitats
de cada alumne per crear sinergies positives.
1. Escoltar l’explicació del docent sobre les passes que s’han de seguir.
2. Cercar exemples de còmics i de mostres de vinyetes a la premsa.
3. Realitzar una creació pròpia sobre paper i a mà alçada. També es pot fer amb un
programa de dibuix, utilitzant una tauleta o un ordinador:

a. Proposar i redactar una història.
b. Dibuixar un esbós del protagonista i dels personatges secundaris de la historieta.
c. Compondre sobre paper i a mà alçada un primer disseny de les diferents
pàgines del còmic.
d. Ordenar les escenes i la transició entre vinyetes.
e. Treballar a partir dels esbossos el tractament de les imatges a l’ordinador i
dissenyar el còmic amb recursos digitals.

4. Compartir a classe els resultats obtinguts.
Tancament
Es pot ampliar l’activitat:
a. Estudiar els trets característics dels personatges principals dels diferents còmics de la classe: el físic, el vestit, el nom, la llengua que parla, la professió, la
història… les tècniques utilitzades per la il·lustració (joc de blancs, llums i negres, ombres…), els colors, la línia i el dibuix, les textures, els diferents plans,
la perspectiva, etc.
b. Difondre el còmic a través de les xarxes digitals.
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c. Fer una representació teatral del còmic.
d. Opcionalment, compartir els resultats a través d’una presentació o publicació
divulgativa en xarxa, mitjançant aplicacions com: SlideShare, YouTube, etc.
sempre amb supervisió del docent.
Recursos
Material de suport per treballar el còmic:


CNL de Barcelona novembre 2015: https://www.cpnl.cat/media/upload/pdf/
e_2016_03_guia_el_comic_a_l27aula_cnl_de_barcelona_editora_128_17967_1_
18347.pdf



Carlos Ruiz Brussain: Un viatge pel dibuix. Apartat 4.4.4. El còmic: http://
arts.recursos.uoc.edu/dibuix/2-3-composicio/



Bernardo Vadell Garau: «Tiza y viñetas» Treballant multi competencialment.
Bloc educatiu per a la introducció de tècniques de còmic al procés d’ensenyament-aprenentatge a educació secundària: http://dspace.uib.es/xmlui/
bitstream/handle/11201/146824/tfm_2015-16_MFPR_bvg023_248.pdf?
sequence=1



Eina web recomanada, temporalment gratuïta per elaborar un còmic (recurs
de guió gràfic): https://www.storyboardthat.com/es/comic-maker



Per saber què és un còmic i de quins elements consta, consulteu https://
es.slideshare.net/jordimonteagudo/el-cmic1-conceptes-generals-orgensestructura-elements-textuals-jmc



Passes per elaborar un còmic, de l’1 al 7, descrit a: https://okdiario.com/
howto/como-hacer-comic-2234566
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Transversalitats
Educació primària
Educació artística

Continguts
Educació plàstica

Bloc: expressió artística.
Apreciació, aplicació i manipulació de colors, tonalitats, textures i materials. Experimentació sobre les possibilitats plàstiques i expressives.
Creació d’obres senzilles amb tècniques mixtes segons una planificació prèvia.

Educació musical
Bloc: escolta i interpretació musical.
Desenvolupament de les capacitats de discriminació auditiva, d’audició comprensiva i de valoració crítica.
Reconèixer i explorar les possibilitats sonores de la veu, dels instruments musicals i
d’objectes de la vida quotidiana que tenim a l’abast, estimulant la invenció i la improvisació.
Objectius
Educació plàstica
Bloc: expressió artística.
Conèixer i experimentar amb diferents materials de manera lúdica i creativa per
memorar personatges històrics, algunes de les professions antigues actualment
perdudes el patrimoni historicoindustrial en general i la sínia en particular.

Educació musical
Bloc: escolta i interpretació musical.
Percebre els elements visuals i sonors de la realitat que l’envolta, interactuar-hi i
gaudir-ne.
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Ciències naturals
Continguts
Bloc: matèria i energia.
L’hort: un ecosistema.
Concepte i fonts d’energia.
Energies renovables i no renovables.
Diferents procediments antics a Mallorca per mesurar la massa i el volum d’un cos.
Normes de prevenció de riscs.

Bloc: tecnologia, objectes i màquines.
Tipus de màquines i aparells en la vida quotidiana d’un hort, utilitat que tenien i tenen.
Alguns dels importants descobriments i invents: roda, engranatge, fre…
Objectius
Bloc: matèria i energia.

Ús responsable dels recursos naturals.
Preservació del patrimoni i del medi ambient.

Bloc: tecnologia, objectes i màquines.
Anàlisi de:
- Pros i contres de la ciència i tecnologia, i valorar com contribueixen a millorar
les condicions de vida.
- La intervenció humana en el medi i fer-ne una valoració crítica i fomentar actituds de protecció i conservació del patrimoni i de l’entorn.
Ciències socials
Continguts
Bloc: continguts comuns.
Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar i seleccionar informació, simular processos i presentar conclusions.
Desenvolupament d’estratègies per organitzar, memoritzar i recuperar informació
obtinguda mitjançant diferents mètodes i fonts.
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Tècniques de treball individual i en grup.

Estratègies per desenvolupar la responsabilitat, la capacitat d’esforç i la constància
en l’estudi.

Potenciació de la cohesió del grup i del treball cooperatiu.
Normes de convivència i valoració de la convivència pacífica i tolerant.

Bloc: viure en societat.
Entitats territorials i òrgans de govern: El Consell de Mallorca.
Drets i deures de la ciutadania envers el patrimoni.
Les activitats productives: recursos naturals, matèries primeres.
Algunes formes de producció.

Bloc: les empremtes del temps.
La història: el temps històric i la seva mesura.
Les fonts històriques.
El nostre patrimoni històric i cultural: a la prehistòria, a l’edat antiga i contemporània de Mallorca.

Bloc: continguts comuns i les empremtes del temps.
Descobriment dels llocs patrimonials i aprenentatge de com comportar-se davant el
patrimoni.

Bloc: viure en societat.
Foment del treball en grup i del respecte per les opinions dels altres.
Matemàtiques
Objectius
Bloc: nombres.
Iniciació al concepte de fracció.

Bloc: mesura.
Unitats del sistema mètric decimal de longitud, capacitat, massa.
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Bloc: geometria.
Situació en el plànol i en l’espai i interpretació.

Objectius comuns
Entendre alguns dels processos matemàtics que trobaran a la ciutat romana i a
l’hort d’en Copido.
Aprendre a situar-se en l’espai i en el temps i a controlar l’orientació en l’entorn:
prop, lluny, la dreta, l’esquerra, a dalt, a baix, damunt, passat, abans, present, ara,
futur.
ESO
Educació plàstica, visual i audiovisual

Bloc: expressió plàstica.
Treballar la línia, el color i la textura com a fonament de l’educació visual i plàstica i
de processos creatius.

Bloc: comunicació audiovisual.
Aprendre a fer servir la producció pròpia d’imatges com a mitjà d’expressió en el
món actual.

Bloc: fonaments del disseny.
Treballar el procés de disseny del còmic des del principi, seguint totes les fases per
aconseguir un bon resultat final.

Bloc: llenguatge audiovisual i multimèdia.
Treballar el tractament de la imatge (còmic) assistida per ordinador.

Objectius comuns
Incentivar l’alumnat a apreciar el patrimoni a través de l’elaboració d’un còmic.
Aprendre el procés creatiu i de disseny d’un còmic.
Unitats del sistema mètric decimal de longitud, capacitat, massa.
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Webs


Currículums de l’educació primària: educació artística, ciències naturals, ciències
socials, matemàtiques:
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/educacio_primaria_lomce_.htm
https://agora.xtec.cat/cesire/wpcontent/uploads/usu397/2019/03/
Aprenentatges-que-estructuren.pdf



Activitats i recursos didàctics del Servei d’Educació. Conselleria de Medi Ambient
i Territori. Govern Illes Balears:
https://www.caib.es/sites/serveideducacioambiental/ca/mallorca-65920/



Material didàctic:
https://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/orientacio_transicions/
projecte_vida_professional/materials_didactics



Vídeo de la història del vestit segons les il·lustracions de Mingote:
http://modacarmenjane.blogspot.com/2011/01/historia-de-la-moda-pormingote-by.html



Guia per avaluar el disseny de les activitats educatives patrimonials:

https://www.mmb.cat/blog/educacio/guia-per-avaluar-el-disseny-de-lesactivitats-educatives-patrimonials/


Cultura: urbanisme romà II
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/22092011/3e/esan_2011092213_9115354/ODE-2b61bb01-9e25-38a7-96358ace768ac291/1_cultura_urbanismo_romano_ii.html



Context històric i art romà: unitat 5 (de l’I al VIII)
https://www.es.slideshare.net/JGL79



Motius per ensenyar mitjançant la creació de novel·les gràfiques i detall del procés que comporta des de la ideació fins a la divulgació:
https://www.storyboardthat.com/es/blog/e/proyecto-de-novela-gr%c3%a1fica



Exposició dels beneficis assolits pels alumnes quant a la utilització del sistema
de creació de novel·la gràfica:
https://www.storyboardthat.com/es/blog/e/aumentar-la-retenci%C3%B3n-deestudiantes
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Restauració del conjunt etnològic de l’hort d’en Copido:
https://web.conselldemallorca.cat/patrimoni-historicoindustrial
https://ib3.org/alcudia-recupera-una-antiga-sinia
https://www.arabalears.cat/cultura/Consell-Mallorca-etnologic-XIXPollentia_0_2059594203.html

Altres recursos:
Aplicacions (APP) per a tauleta o telèfon intel·ligent:
Canva
PhotoShop (amb les diferents versions gratuïtes disponibles)
Desygner
Skitch
Studio
Aviary
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Annexos
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Exercici 1. Retallables de na Catalineta o en Miquelet.
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Exercici 3. Fotografies i plànols de la sínia de l’hort d’en Copido.
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