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RESUM
El present treball fi de màster constitueix una proposta d’Unitat Didàctica que se centra
en el període de la Baixa Edat Mitjana, entès aquest des del rang temporal establert a la
Corona d’Aragó (ss. XIII - XV). L’ús induït de les imatges artístiques esdevé el recurs
principal al qual es recorre. Sobre aquest s’ha elaborat un breu estat de la qüestió
basant-nos en tres manuals escolars de Ciències Socials amb l’objectiu de subratllar
aquells aspectes didàctics que propicien. Així mateix, la imatge com a recurs didàctic
conforma, junt a la base metodològica, la innovació fonamental del procés
d’ensenyança-aprenentatge ací programat. I és que s’ha optat per l’estratègia
metodològica de l’aprenentatge basat en projectes i s’ha contemplat el fet de pensar
històricament com uns eixos epistemològics al voltant dels quals girarà l’avaluació, la
temporalització i la seqüenciació de les activitats.
Paraules clau: Unitat Didàctica, Baixa Edat Mitjana, Alfabetització visual,
Aprenentatge Basat en Projectes, Pensament històric.

ABSTRACT
This final master work is a Didactic Unity about Late Middle Ages –13th-15th centuries
in the Crown of Aragon–. One should focus particular attention on the didactic use of
image. Regarding this use, it has been made a short status of the issue based on three
textbooks of Social Sciences in order to highlight those provided didactic aspects.
Likewise, this kind of use and the methodological basis establish the essential
innovation of the teaching-learning process. We opt for specific methodologies, PBL –
project based learning–, and “thinking historically”. From both we define evaluation,
timing and sequencing of activities.
Key Words: Didactic Unity, Late Middle Ages, Visual literacy, project based learning,
thinking historically.
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Introducció
A hores d’ara, ha transcorregut, gairebé, tot l’any acadèmic. Han sigut huit mesos
durant els quals he realitzat la immersió acadèmica en la Didàctica de les Ciències
Socials. Quan vaig entrar no sols els meus coneixements sobre la matèria eren nuls, sinó
també ho era la motivació. Les ganes que necessitava per començar el màster eren
insuficients. Imperava la idea de què el màster era un mer tràmit i, en conseqüència, les
classes d’introducció no despertaren en mi cap interès, no obstant, només va ocórrer a
les primeres setmanes. No vaig a dir que el màster va retrobar la meua vocació per una
disciplina que no coneixia, però sí que els pressupòsits que tenia canviaren radicalment.
No debades cap estudiant pot negar el fet que cal saber alguna cosa sobre didàctica per
poder arribar a ser un bon professor d’història, geografia i història de l’art. Aprenentatge
i Ensenyament de la Història1 constitueix un dels eixos centrals de la disciplina, junt a
l’altra matèria amb la qual comparteix assignatura, “Aprenentatge i Ensenyament de la
Geografia”. Crec que escau el fet de centrar-me en la reflexió envers AEH atès que la
naturalesa de la Unitat Didàctica enllaça en els continguts aprehesos ací, així com en els
de “Complements per a la formació disciplinar”, per ser aquesta l’assignatura que ha
tractat qüestions envers les imatges artístiques. Iniciar-se en AEH ha suposat iniciar-se
en la disciplina. Què trac de gran profit en aquest inici? D’entrada, cal anunciar-ho:
conèixer les nocions de “pensar històricament” (thinking historically) i “consciència
històrica”; nocions cabdals per a un principiant de la Didàctica de la Història.
Considerar ambdues durant el procés d’ensenyança-aprenentatge potser és el més
profitós que trac d’AEH.
“Pensar històricament” ens serveix per acceptar que l’alumnat necessita d’una habilitat
per aplicar el que s’ha après a altres contextos. Així, no sols cal conèixer la història,
sinó conèixer sobre la Història; llurs conceptes, mètodes, regles, etcètera. L’estudiant,
per tant, ha de saber discernir les causes i conseqüències, els canvis i les continuïtats, ha
d’usar convenientment les fonts... sempre interpretant els fets històrics en el seu context.
En aquest “pensar històricament”, però, cal tenir en compte el perill del “presentisme”, a
tall d’exemple, durant el meu període de pràctiques un alumne, després de veure la
pel·lícula Alatriste (2006) i escoltar l’explicació de la professora, va dir que el comteduc d’Olivares era un feixista ultracatòlic comparable al polític Xavier García Albiol.
La consciència històrica –noció que requereix el “pensar històricament” perquè s’ha de
1

D’ara endavant AEH.
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tenir present la consciència de temporalitat– també és un concepte en el qual hem
redundat sovint tot partint dels estudis publicats pel professor Jörn Rüsen. L’he entesa
de la següent manera: cal una consciència històrica perquè es relacione el passat amb el
present i açò es dirigisca al futur (Rüsen, 2005).
D’aquestes dues nocions tècniques, com he dit, cabdals almenys per al meu procés
instructiu al màster, s’ha d’afegir –i agrair– l’esperit crític amb què el professor Valls
ha plantejat l’assignatura. Pense que com a humanistes hem de buscar la veritat, sense
embuts, i una de les primeres qüestions tractades a l’assignatura fou quina història s’ha
ensenyat a l’estat espanyol i de quin mode ha aplegat aquesta fins als nostres dies.
Gràcies a açò, ara puc opinar sobre l’actual llei, la LOMCE, determinar els seus
antecedents i si aquesta facilita un aprenentatge crític dins de la societat democràtica i
plural en què vivim. També sé identificar qui ha manipulat els continguts d’història
d’Espanya i, fins i tot, qui l’ha manipulada –o ha volgut fer-ho– des de l’arrel
metodològica de la pròpia matèria. En aquest sentit, la lectura d’articles
premeditadament seleccionats ha resultat esclaridora, així com la visualització de La
lengua de las mariposas (1999) amb la figura entranyable de Don Gregori representant
eixa ILE anterior a l’esclat de la Guerra Civil.
Aquest mateix esperit crític s’ha enfocat cap a una qüestió que no pot distanciar-se de la
suara esmentada, el mètode d’ensenyament de la història al nostre país. Aquest tema,
s’ha afrontat rigorosament. No ha esdevingut una mena de debat des de les nostres
suposicions tot restant una qüestió oberta perquè les nostres aportacions no han arribat a
cap conclusió. A AEH, primer, coneixem els tres models històrics d’ensenyançaaprenentatge –tradicional, per descobriment i interactiu– definint-los tots tres; després,
es determina i es fa una crítica fonamentada de l’ensenyança actual; i per últim,
reconeixem aquests models històrics en casos reals mitjançant la lectura o l’anàlisi
d’activitats als manuals escolars d’història espanyols passats i actuals, així com la
lectura i anàlisi dels materials didàctics alternatius proposats per grups d’innovació
pedagògic com: Germania, 13-16, Cronos o Kairós. A les pràctiques hem pogut
concloure que els coneixements es treballen perfectament col·locant a l’alumne com a
protagonista autònom del seu procés d’aprenentatge.
Així mateix, els temes sobre AEH que han anat discernint-se al llarg de les sessions han
abraçat les idees prèvies i dificultats de l’alumnat en l’aprenentatge d’història, la utilitat
de la història com a matèria, el pensament divergent, l’anàlisi de llibres de text, entre
7

altres. Però allò que ens agradaria destacar especialment és el fet de què s’ha tingut en
compte l’estudi de la Unitat Didàctica. No sabíem què era, ni com s’elaborava
òptimament. La definició concreta de la mateixa amb l’estructura i elements
especificats, llur realització i l’anàlisi de les activitats –tipologies, nivells cognitius,
constructores de coneixement– han esdevingut utilíssimes, atès que l’elaboració del
TFM constitueix l’últim pas del màster, sense oblidar tampoc que les oposicions a
professor/a de Secundària t’exigeixen la presentació d’una UD.
En conjunt, pense que he assolit una programació bàsica i fonamental per a qualsevol
persona que pretenga ser professora d’història. En aquest punt, doncs, cal explicar què
ha significat l’assignatura per a la meua carrera professional i que podrà significar com
a possible futur docent i investigador en Història de l’Art.
La Didàctica no és la meua vocació. Si aquesta existeix, ho és, més bé, la història de les
imatges i l’edició de textos medievals. No obstant això, cursant el màster sé que oriente
el meu futur laboral envers la professió docent. I és aquesta idea la que AEH ha reforçat,
atès que al llarg del curs hem contemplat aquells aspectes de la Didàctica que el
professor ha considerat adequats, però sempre sense oblidar el respecte i la cura per la
disciplina històrica. Un docent del màster va afirmar a classe: “Si la vostra
especialització és la Història, i no en sabeu res de geografia o història de l’art no heu de
preocupar-vos, vos sobra en estudiar els coneixements bàsics que aneu a impartir; i un
poquet més per si vos pregunten”. Res més contrari a la meua opinió.
En efecte, l’interès per transmetre de la millor manera uns coneixements que hem après
a la carrera propicia l’estudi de la didàctica de les Ciències Socials. Aquesta
transmissió, si es fa en el context d’una aula d’un institut, ha d’arribar a un receptor que,
a priori, no li suscita cap afecte o motivació. Quan era guia al Museu de Belles Arts de
València, preparava el mateix tipus de visita per a un grup d’adults que per a una classe
de 2n d’ESO. Si haguera elaborat una orientació didàctica determinada per a cadascun
dels casos, els resultats hagueren sigut més gratificants. És evident, per tant, que cal
una preparació didàctica més enllà de la de continguts específics de la matèria
perquè el nostre missatge arribe adequadament.
Si demà haguera de planificar el curs acadèmic de l’assignatura d’Història de qualsevol
curs de l’ESO o Batxillerat, la primera cosa que faria seria fullejar una quantitat notòria
de llibres de text. Malgrat la “Breve defensa” de Jaume Mascaró Florit (1995) que vam
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comentar a classe, pense –després de cursar AEH– que els manuals escolars de les
grans editorials poden esdevenir un perill per al procés d’ensenyança-aprenentatge.
Encara que cal comprovar quin contingut textual i quines activitats plantegen, sóc
partidari de què, si s’usa el llibre de text, s’ha de redirigir i no fer cas omís d’allò
establert. De fet, al meu centre de pràctiques l’alumnat tenia els llibres de text –per cert,
els dissenyats pel projecte Gea-Clío– guardats a un armari que durant dos mesos només
obriren en dues ocasions, ja que treballaven amb materials alternatius configurats pel
propi centre.
Altrament, quant al profit de l’assignatura per a la meua formació com a investigador en
Història de l’Art, he de redundar en la idea de la transmissió i difusió del coneixement.
Hui en dia la investigació va unida a la docència i el professorat d’universitat obvia la
didàctica com una eina que estructure dita transmissió –potser perquè interesse més la
producció del coneixement. En qualsevol cas, no entenc com no s’exigeix a un
professor d’universitat una mínima formació didàctica. Segur que s’estan fent tant
bé les coses a la universitat com per a eludir una pedagogia que propiciaria la formació
òptima dels estudiants de Grau i futurs professionals en la matèria?
En aquesta breu reflexió no volia desestimar allò particular d’AEH que ha afavorit la
configuració d’uns valors com a ciutadà d’una societat democràtica i plural. Com a
apartat breu, ara sintetitze fets que han ocorregut al llarg del curs –ja siguen exclusius
dels coneixement d’AEH, com de l’ambient de debat creat a l’aula– i que han suscitat
la reflexió envers unes qualitats humanes de la meua personalitat
Hi ha una distància insalvable entre els meus coneixements de les Ciències Socials i els
dels estudiants de Secundària, cosa que no m’atorga el dret d’estar per sobre d’ells. Jo
no tinc l’última paraula, ni continc la veritat. L’objectiu últim de l’institut i, més
concretament, d’un docent crec que ha de ser la formació d’una ciutadania amb una
dimensió ètica, per tant, els coneixements s’han d’adaptar a l’alumnat que en un futur
no massa llunyà podrà seguir estudiant i escollir cursar un Grau, o no. Cal decodificar
eixe coneixement espontani o vulgar per transformar-lo en un coneixement més vàlid.
Si l’objectiu es persegueix, nosaltres, probablement, no apreciarem directament els
resultats perquè el fet de progressar cap a una societat justa i solidària és llarg. En
qualsevol cas, no oblide que sóc partícip d’una etapa vital i d’aprenentatge de l’alumne
cabdal i que és cosa meua esdevenir un guia educatiu òptim.
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Però aquesta adaptació de coneixements de la qual parlem no comporta la “dulcificació”
dels mateixos. A l’alumnat se li pot exigir. Té capacitats de sobres per enfrontar-se a
determinats problemes i situacions sociohistòriques. És aquest un raonament que hem
deduït d’AEH però que jo vaig poder adverar al meu període de pràctiques quan els
estudiants escrigueren una carta a l’empresa Ubisoft pel tractament superficial i errat
que en fan de la Revolució Francesa al joc Assassin’s Creed.
L’estat espanyol és plural. La diversitat és evident i cal tenir-la en compte. No tots som
iguals i això no ha d’esdevenir motiu de confrontació, ja que per contra ens fa ser més
rics. Pel que fa a l’ensenyament de la història ha hagut –i hi ha– un component
espanyolista perillós que no s’ha de menystenir. Històricament ha estat arrelat a les
lleis educatives i als manuals escolars i actualment encara perviu quan el exministre
d’Educació afirmava allò de: “Lo que pretende la LOMCE es españolizar a los
estudiantes catalanes” (2012).
***
Cursar “Complements per a la formació disciplinar”, la segona de les assignatures que
enllaça amb els coneixements que s’apliquen a la present UD, ha suposat assumir els
nivells de formulació d’anàlisi d’obres d’art que planteja Rosa Maria Àvila (1999) a
la programació de les sessions del pràcticum, així com les estratègies metodològiques
estudiades a classe per la professora Blay, especialment les de comparació i
classificació. Estratègies que vaig tindre la potestat d’aplicar-les al pràcticum i els
resultats foren excel·lents en determinades sessions, com ara discerniré. A 2n d’ESO
vaig impartir l’art i l’urbanisme com un dels èxits de l’Antic Imperi Romà. El
desenvolupament era el següent: primer, situació en l’espai i el temps tenint en compte
les tres etapes històriques de l’Antiga Roma que havien estudiat, observació d’aspectes
formals, descripció dels formals i iconogràfics, i interacció entre aquests; segon,
determinar els factors causals bàsics de l’obra; tercer, introduir l’explicació causal de la
seua raó de ser. És clar, el procés comptava amb la participació principal de l’alumnat
que entrenava l’ull alhora que havia de formular-se preguntes sobre l’obra en qüestió.
Era una participació guiada però no singular, atès que mai havien analitzat obres d’art:
anunciaven allò que veien –introduíem cert rigor terminològic– proposaven actors
històrics de l’obra –establíem els realment determinants: diners, artista, tipus de
comitent– i relacionaven tot el programa visual amb l’època històrica. L’exercici final
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de recapitulació consistí en classificar els edificis que havíem vist en religiosos,
commemoratius o d’oci. Quasi tots els estudiants encertaren dites classificacions.
A 3r d’ESO vaig impartir les similituds i diferències entre l’art del Renaixement i l’art
del Barroc. Els nivells de formulació foren els mateixos, no obstant l’estratègia
metodològica fou, evidentment, la de la comparació. Després d’introduir les
característiques generals d’ambdós èpoques tot exemplificant-ho amb imatges
seleccionades premeditadament, es féu la comparació per llenguatges artístics:
arquitectura, pintura i escultura. A l’escultura es compararen tres “Davids”, el de
Donatello, el de Miquel Àngel i el de Bernini. L’objectiu era que l’alumnat sabera
distingir a partir d’una mateixa temàtica els trets similars i diferents del Renaixement i
del Barroc –anatomia, tècnica, material, expressió i moviment. Resultà gratificant ja que
d’allò que assimilaren van elaborar un capítol al seu quadern d’aprenentatge.
Aquesta fou la metodologia i la didàctica que vaig seguir al meu centre de pràcitques,
tal volta una mica exigua perquè només es pot raonar a partir de les dues classes que
vaig impartir. Per tant, com es pot comprovar, el temps dedicat a l’art fou breu. Els
projectes eren transversals i, d’entrada, no contemplaven una inclusió específica de la
disciplina històrico-artística. De fet, sovint s’usava la imatge artística però com a mera
il·lustració, no com a font històrica. A més, no s’incloïa l’art en proves escrites o a la
recapitulació trimestral, en canvi, els estudiants havien de dedicar un espai a l’art al seu
quadern d’aprenentatge. Amb tot, s’apreciaren les mancances d’un alumnat que no tenia
una alfabetització artística bàsica, que encara no havia estudiat els llenguatges artístics, i
que, fins llavors, no pretenia fer-ho perquè l’anàlisi es basa en obres d’art que es
conserven a “contenidors avorrits anomenats museus”, en paraules d’un dels estudiants.
***
En darrer lloc, s’exposen la resta d’assignatures que encara no enllaçant en la present
UD, sí que s’han de considerar tenint en compte que “Aprenentatge i desenvolupament
de la personalitat” ha restat una matèria nul·la degut als problemes que hem patit –
manifestats a una queixa redactada i signada per part de tota la classe. “Innovació
docent i iniciació a la investigació educativa” ha fet reflexionar sobre una paraula que
s’ha repetit sovint al llarg del màster: innovació. Què és la innovació? Tota innovació
educativa és adequada? Quines propostes innovadores hem d’integrar i quines rebutjar?
S’ha conclòs que la “innovació és millorar els resultats de fracàs escolar del nostre país”
o que la innovació és “adaptar els coneixements a l’alumnat”, en paraules del professor
Bordes. Pel que fa a “Aprenentatge i Ensenyament de la Geografia” ha sigut
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especialment útil pel fet de subratllar que l’objectiu últim de l’ensenyança secundària és
formar ciutadans, també per haver dissenyat dins la planificació de l’assignatura
l’enllestiment d’una Unitat Didàctica, així com la seua exposició.
Cursant “Contextos i processos educatius” he aconseguit visualitzar algunes de les
situacions que es produiran una vegada estiga exercint ja com a professor, amb els
coneixements adients sobre Geografia, Història i Història de l’Art. L’assignatura m’ha
fet veure que els estudiants són adolescents de la mateixa manera que llavors ho vaig ser
jo. Ells no van a ser un grup perfectament coordinat i callat que vol aprofitar l’horari
escolar per absorbir coneixements. No, no sol ser així. Provenen “de casa i del carrer”
amb una determinada cosmovisió cultural i social i aquesta cosmovisió cal reorientar-la
per aconseguir un coneixement més vàlid, un coneixement escolar. D’altra banda, també
he aconseguit visualitzar el punt de vista del professorat quant a la relació com a equip
que ha de dirigir un centre. Aquest s’ha d’organitzar, coordinar i planificar un projecte
conjunt perquè les sinergies del centre siguen óptimes tot tenint en compte que no
tothom exerceix com a docent rigorosament. I és que la visió que m’ha aportat
l’assignatura ha sigut, sobretot, una visió real d’eixos contextos educatius que han
imperat i imperen hui dia.
***
Ja transcorregut gairebé tot l’any acadèmic lectiu, encara em considere un alumne
principiant de la Didàctica de les Ciències Socials. Se’ns acaben de donar unes petites
píndoles de Didàctica d’Història, Geografia i Història de l’Art que determinats
professors han administrat adequadament. No acaba tot ara, ans el contrari: comença tot.
Sóc conscient de què és elecció meua esdevenir un professional docent que prepara les
classes alhora que segueix formant-se. Si esdevé d’aquesta manera, de segur que
intentaré fer que els estudiants tinguen consciència històrica, que pensen històricament,
que l’aula siga un centre de reflexió i debat, i que descobrisquen i interactuen perquè
l’aprenentatge siga significatiu. En canvi, intentaré evitar ser un professor que ha passat
desapercebut per als estudiants, no intentaré fer un ús restringit del llibre de text –si en
faig–, tampoc convertir-me en un dictador de continguts, ni tampoc mostrar-me
partidari d’una ideologia adduint raonaments que ho evidencien.
En l’actualitat els coneixements que s’han de tenir per a abordar científicament
qualsevol matèria han de ser tan grans i tècnics que necessàriament això t’aboca a la
“ultraespecialització”. El problema és quedar-se en eixe mateix lloc i no tractar d’obrir12

se a altres camps, que és el que ens passa als historiadors –de l’art o no– moltes voltes.
AEH m’ha traçat nous camins epistemològics, m’ha obert noves portes que no hauran
de romandre sempre obertes a l’espera de que algú faça alguna cosa, hauran de ser
travessades perquè la realitat ens espera allà dins.
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PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA
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CAPÍTOL PRIMER
L’ÚS DE LA IMATGE COM A RECURS DIDÀCTIC
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Reflexions prèvies
Com que la present Unitat Didàctica es fonamenta en l’ús de la imatge artística com un
recurs per conèixer part dels coneixements especificats al currículum, el breu estat de la
qüestió ha consistit en el fet d’efectuar una revisió del tractament didàctic de dit tipus
d’imatge a tres llibres de text d’història de 2n de l’ESO. Atès que hui dia els llibres de
text constitueixen el principal material didàctic del professorat d’història en Secundària,
aquesta aproximació a l’estat de la qüestió dilucida –evidentment de manera parcial– el
mode en què els alumnes s’enfronten a la imatge artística. Abans, però, d’exposar els
resultats factuals de la concisa investigació examinem el que ja s’ha estudiat sobre l’ús
induït de les imatges als manuals escolars espanyols d’història.

1. Breu estat de la qüestió
Durant els tres primers quarts del segle XX les possibilitats didàctiques de les imatges
als llibres de text de Secundària eren gairebé nul·les ja que la seua funció era merament
il·lustrativa. No se’ls interrogava ni se’ls feia cap mena de menció al·lusiva en el text. A
més, la qualitat de la seua exposició era pèssima: estaven escassament catalogades i no
adjuntaven cap comentari, inserien retrats imaginaris de determinats personatges
històrics, i hi havia que eren anacròniques i el peu d’imatge no ho esclaria. A l’època
franquista, però, hi hagué un grup de manuals –Vicens Vives i Sobrequés– on les
imatges començaven a considerar-se com a documents, és a dir, que algunes d’elles eren
susceptibles d’una interpretació iconogràfica-iconològica –des del codi visual arribar a
la història cultural– tot estant catalogades amb comentaris i introduint referències en el
text a llur figuració (Valls, 1999, pp. 86-91).
A partir de la Transició se segueix treballant segons el que llavors ja havien efectuat els
manuals de Vicens Vives i Sobrequés quant a la “comprensió documental” de la imatge,
a banda s’usen més representacions artístiques coetànies i no es recorre sols a les obres
mestres, com era una pràctica habitual amb anterioritat. No obstant això, encara
romanien insuficiències i contradiccions, com l’escassa catalogació/ identificació, les
contextualitzacions formalistes –les quals impossibiliten l’aproximació sociocultural–,
els anacronismes i el nul o erroni plantejament de qüestions i interrogants. El resultat
pedagògic era alarmant, doncs, comportava la desatenció total per part de l’estudiant,
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qui no considerava les imatges com a fonts serioses d’informació (Valls, 2000, pp. 6365).
Havent entrat el nou mil·lenni hi va haver un augment exponencial del nombre
d’imatges i de l’espai que se’ls assigna als manuals d’història espanyols fins al punt que
els envaeixen i, inclús, es mengen el text. Però, encara que les noves tecnologies de
reproducció i de manipulació de les imatges han suposat un canvi notori en l’aspecte
físic dels manuals, l’aspecte didàctic ha romàs inalterable, si bé s’ha avançat en l’ús
documental respecte de l’anterior ús il·lustratiu o decoratiu (Valls, 2007, p. 17). Amb el
nou mil·lenni s’engegava l’era digital i l’objectiu de les editorials productores de
manuals era –i és– captivar a un públic atret per la visualitat múltiple i dispersa, de
contemplació breu, on llur mirada s’exposa gairebé de manera continuada a les pàgines
web, la televisió, els vídeos, etcètera (Somoza i Ossenbach, 2009, pp. 37-41).
Malauradament, aquesta configuració dels nous manuals condicionada pel mercat
consumidor arriba a dificultar la comprensió del significat. No obstant això, no es pot
obviar el context marcadament visual de l’alumnat, com ben clarament apunten Miguel
Somoza i Gabriela Ossenbach (2009). El fet de negar la seua importància en un món on
tot està envaït per la pantalla és negar les transformacions profundes per les quals està
passant el sistema escolar en el seu conjunt (Valle i Waiman, p. 220). Els llibres de text
d’història, doncs, han d’adaptar-se al seu temps tot emprant la imatge com un mitjà de
coneixement.
Ara el que ens ocupa és l’anàlisi del criteri didàctic que segueixen els manuals d’història
actuals perquè creguem que més enllà de la seua funció estètica-motivadora, cal
reconceptualitzar el valor de la imatge i capitalitzar una intencionalitat pedagògica
concreta que propicie el desenvolupament d’unes eines epistemològiques adequades. La
imatge no només recrea la pàgina d’un llibre, sinó que pot detonar la subjectivitat, la
sensibilitat d’un individu alhora que li transmet informació. Té una especificitat que ha
de ser ensenyada i apresa i, en el cas de que es tracte de manera òptima és una font
historiogràfica plena de potencialitats (Casablancas, 2001, p. 4; Valls 1999, p. 78).
Amb tot, el nostre examen ha consistit a analitzar la funció didàctica de les imatges de
temàtica o cronologia relacionada amb el període baixmedieval. El mètode d’anàlisi
parteix del que planteja Silvina Casablancas (2001) –compartit pel professor Gómez
Carrasco (2014)–, si bé no s’acobla sensu stricto a la divisió de funcions que assenta
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l’especialista. Nosaltres hem establert quatre funcions o usos didàctics induïts de la
imatge: motivar la lectura –funció estètica o il·lustrativa–, esclarir visualment un
concepte o seqüència –funció explicativa–, donar informació valuosa mitjançant la
pròpia exposició visual i el propi comentari que porten adjunt –funció informativa–, o
avaluar uns coneixements a partir d’ella –funció comprovadora de coneixements–.2
Tanmateix, també si les imatges estan catalogades/ comentades o no i de quina manera,
i si aquestes són contemporànies al context històric adient (taula 1). Així doncs, els
llibres de text examinats són els següents:
1. Ramírez, S. i Souto, X. M., (coords.) (2015). 2on ESO. Ciències Socials:
Geografia i Història. València: Nau llibres.
2. Prieto, J., Herrero, J., i García, M. D. (2012). Ciencias Sociales. 2º ESO:
Geografía e Historía. Madrid: Bruño.
3. Albet, A, et al. (2014). Ciències Socials, Geografia i Història. 2n d’ESO.
València: Àgora llibres.

I aquests són els resultats:
Taula 1. Percentatges quantitatius de les funcions didàctiques de les imatges a tres llibres de text.
Il·lustren

Expliquen

Informen

Comproven
coneixements

Identificades
o
comentades

Contemporànies

Imatges
/
pàgines

Nau
llibres

15%

42%

32%

10%

48%

39%

59/ 46

Bruño

5%

58%

15%

21%

93%

85%

41/ 33

Àgora
llibres

12%

49%

20%

18%

98%

84%

81/ 52

Font: elaboració pròpia.

D’entrada, el nombre d’imatges per pàgina –no s’han comptat els mapes, les taules i els
gràfics– corrobora els arguments abans esmentats dels especialistes que adduïen la
presència notòria d’aquestes als manuals escolars. Nau llibres té aproximadament una
mitjana d’1,2 imatges per cada pàgina, com l’editorial Bruño; mentre que Àgora llibres
puja dita mitjana fins a 1,5. També es fa palès un dels arguments susdits, el de l’exigu
2

Mètodes d’anàlisi semblants s’han dut a terme en estudis de recursos textuals (Pinson, 2007).
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anacronisme d’imatges, bé que excepte al manual de Nau llibres en el qual més de la
meitat de les imatges no són coetànies al context històric baixmedieval. Quelcom
semblant s’ha de dir respecte de la identificació/ catalogació i esclariment de
determinats comentaris al peu de la imatge. Els de Bruño i Àgora llibres acompleixen
gairebé de manera excel·lent dit objectiu, mentre que al de Nau llibres només la meitat
estan ben identificades o comentades.
Quant a les funcions didàctiques, el fet d’entendre la imatge artística com a document
esdevé l’antítesi a la consideració com a mera il·lustració. L’ús il·lustratiu, el que
referencia al moment històric però eludeix el que explica concretament el text, és el més
minoritari als manuals de Bruño i Àgora llibres, fet que evidencia que l’arcaic
predomini de la imatge il·lustrativa va caient en desús.
Cas a banda és l’ús documental que propicia l’aproximació iconogràfica i iconològica.
L’estatut documental de la imatge pot explotar-se de diferents modes, no obstant,
l’anàlisi que hem realitzat es restringeix a tres: explicatiu, informatiu i avaluador de
coneixements. Com dèiem amb anterioritat, l’explicatiu és el que esclareix visualment
un concepte o seqüència, com per exemple el concepte de corts medievals visualitzades
a partir de la miniatura del Llibre Verd de Barcelona que mostra la celebració d’unes
corts presidides per Jaume I, qui està acompanyat dels estaments participants. Dita
funció explicativa representa el gruix del percentatge de l’ús induït de les imatges que
en fan els tres llibres de text.
És també aquesta funció la que pot complementar –o no– la següent, la informativa,
perquè una imatge pot esclarir un concepte i, a més, pot dur adjunta una breu però
valuosa informació. Sovint, però, la imatge artística que especifica un comentari
elaborat no enllaça amb el contingut textual, i no per això deixa de ser informativa ja
que aporta informació per se. Així les coses, l’ús informatiu i l’avaluador de
coneixements constitueixen un percentatge gens menyspreable respecte del total.
Cal subratllar, per una part, que l’editorial Bruño destaca quant a la funció didàctica
avaluadora a partir de la imatge perquè als capítols del manual hi ha una major
presència de la història de l’art, així, les activitats que es plantegen es basen en
l’observació, la descripció, el dibuix i la identificació d’aspectes artístics, o estructurals
si ateny a l’arquitectura. Però a més, es comprèn la imatge com una font històrica
d’informació i s’incita a l’alumnat a que cerque monuments històrics a Internet. Per
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altra part, el percentatge avaluador de coneixements d’Àgora es veu incrementat perquè
a través de les distintes recreacions plàstiques o virtuals d’edificis històrics proposa
activitats d’observació i descripció.
Altrament, la qualitat de les identificacions/ catalogacions d’imatges artístiques al
manual de Bruño és remarcable. D’entre els tres llibres de text, sens dubte aquest és el
que millor cataloga les imatges: esmenta el títol –sovint en cursiva i especifica si es
tracta d’un detall, cosa que no fa cap altre manual–, la cronologia exacta o aproximada –
en ocasions usa el mot “circa” abreviat o, a tot estirar, la centúria– i, en ocasions, l’autor
de l’obra i el lloc o l’enclavament geogràfic en què es troba. Tot i així, per fer
d’aquestes unes catalogacions completament rigoroses, podríem objectar la manca
d’uniformitat en l’ordre de citació.
Recollint tot el que s’ha dit, l’estat actual de l’ús induït de les imatges als llibres de text
d’història ha millorat en relació amb èpoques passades. En conjunt, nogensmenys, el
punt més destacable és que l’ús documental de la imatge artística –l’adequat per a
l’adquisició de coneixements– no enllaça encara hui en dia amb els continguts històrics,
els quals són majoritaris al currículum respecte dels d’història de l’art. I és precisament
aquesta qüestió la que es contempla a la present Unitat Didàctica perquè cal una
meditada selecció de temàtiques i gèneres així com una insistència en el fet que la
història és continuïtat, canvi, modificació, transformació i ruptura. D’aquesta manera,
s’economitzaria el temps del que disposa el professorat per transmetre els coneixements
(Valls, 1999, pp. 11, 19; Valls, 2007, p. 92).3

3

Compartim amb el professor Valls l’argument que la relació entre els historiadors i les representacions
icòniques ha sigut tradicionalment complexa, cosa que ha provocat l’oblit o la poca estimació de les
imatges. En aquest sentit, també s’entén que la funció documental no haja progressat encara hui en dia
com pertoca.
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Reflexions prèvies
La Unitat Didàctica pot definir-se com l’organització de tots els elements que
intervenen en el procés d’ensenyança-aprenentatge amb una coherència metodològica
orientada a guiar la pràctica educativa de manera directa durant un període determinat
de temps. En aquesta segona part del treball es presenten i desenvolupen tots aquells
aspectes que concerneixen a la nostra proposta d’Unitat Didàctica. Una proposta que –
paga la pena dir-ho– no és un producte finit i, consegüentment, admet objeccions. La
seua volubilitat l’exposa a futures revisions, modificacions i suggeriments externs. I és
que com a docents-principiants, si se’ns permet el qualificatiu, tot s’ha de millorar i tot
està per fer.
El tema ideat de la UD es materialitza a aquesta segona part. Així mateix, es defineix el
què, l’objecte d’estudi preeminent, el qual es contextualitza en un curs de l’ensenyança
secundària però també en un centre educatiu. La contextualització, doncs, parteix del
pressupòsit ideal de què aquest procés d’ensenyança-aprenentatge es durà a terme en un
espai educatiu concret i a un alumnat en unes característiques concretes, fet que
determina la concreció de la resta d’apartats que es discerneixen, però sobretot el
desenvolupament de les activitats programades.
Seguidament, els objectius, els continguts i les competències s’estableixen de manera
sintètica, i tots quatre es fixen des del marc legal vigent. Cas a banda el constitueix la
metodologia, a l’epígraf de la qual hem hagut d’acoblar necessàriament una
puntualització: els recursos que al·ludeixen principalment –com no podia ser d’altra
manera– a l’ús didàctic de les imatges. És en aquest apartat on s’explica l’ABP i el
pensament històric, i com s’han comprés aquests a la UD. A continuació, s’estipula el
desenvolupament de la UD i les activitats planificades, les quals sovint fan referència a
les taules d’imatges i textos dissenyats i acoblats en els annexos. Tot seguit, l’atenció a
la diversitat es discerneix tenint en compte la taxonomia de Bloom –explicada
prèviament a la metodologia–, la disposició d’aula i els materials. I, en darrer lloc,
s’especifiquen els criteris i els instruments d’avaluació, així com els criteris de
qualificació.
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2.1. Presentació de la Unitat
Aquesta és una Unitat Didàctica on els elements que intervenen en dit procés
d’ensenyança-aprenentatge giren entorn a un recurs didàctic concret: la imatge artística.
Però, què entenem per imatge artística? El diccionari normatiu de l’AVL ofereix nou
definicions de l’ètim “imatge” i l’única entrada que fa al·lusió a l’art comporta un
significat insuficient per al que nosaltres volem referir-nos. Diu així: “Representació
artística d’un objecte o d’una figura, especialment d’algú que rep culte o veneració”.4
Insuficient, com dèiem, perquè les imatges que concerneixen al present treball abracen
un àmbit més ampli atès que no especialment són o han hagut de ser venerades per allò
que hi ha representat.
El nostre és l’àmbit de la visualitat artística, és a dir, que considerem tot tipus d’imatge
percebuda per mitjà del sentit de la vista i que suscita un desenvolupament mental a
través del qual es processen conceptes o significats (García, 2009, p. 25). Les pintures
murals d’un palau, la miniatura d’un còdex, el capitell figurat d’una columna són
objecte d’atenció de la Unitat Didàctica però també ho són el fotograma d’una pel·lícula
o la fotografia d’una festa commemorativa. Per contra, no ho són els mapes, els gràfics
ni les taules. Creguem, doncs, que la funció didàctica de la imatge artística és ben
diferent de la d’un mapa que senyalitze els enclavaments geogràfics que van pertànyer a
l’imperi dels Àustria, per més que els especialistes en aquest tema engloben en els seus
estudis tot tipus d’imatges, artístiques o no (Casablancas, 2001; Gómez i López, 2014).
Ben sabut és que la disciplina principal que s’encarrega d’estudiar la imatge artística és
la Història de l’Art.5 La força educativa d’aquesta és extraordinària si atenem al fet que
la imatge, com a recurs didàctic, desperta un determinat interès tot esdevenint un codi
visual que ha de ser desxifrat per part de l’alumnat. No obstant això, cal parar esment en
la realitat curricular perquè la presència de la història de l’art al currículum de
secundària és exigua; d’entre les ciències socials, són la geografia i la història les que
abasten el gruix dels continguts.6

4

Diccionari normatiu valencià. (2016). València: Acadèmia Valenciana de la Llengua. Disponible a:
www.avl.gva.es/dnv.
5
D’ara endavant emprarem les minúscules –història de l’art– per referir-nos a l’estudi de les obres d’art
del passat. Les majúscules –Història de l’Art– per a la disciplina, la ciència a la qual al·ludeix.
6
Com pot comprovar-se, els continguts d’història de 2n d’ESO del marc legal en són setze i només un fa
referència a les manifestacions artístiques –“les manifestacions artístiques de l’art romànic, gòtic i islàmic
i el patrimoni-històrico-artístic”– en un curs on la matèria d’història ha de compartir el temps de les
sessions amb la de geografia. REIAL DECRET 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el
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Així, aquesta Unitat Didàctica –destinada per al 2n curs de l’ESO– no pretén tractar
únicament els continguts curriculars d’història de l’art, abraça també els d’història. És
per això que s’analitzaran les imatges que faciliten l’assoliment de dits continguts.
S’entén, doncs, que les imatges artístiques són agents de la cultura i que escau un procés
de selecció de les mateixes determinat per la justificació artística alhora que històrica.
D’aquesta manera, la història de l’art no és exclusivista de la seua matèria ja que pot
servir-nos, per exemple, per explicar les continuïtats i els canvis d’una societat (Trepat,
2003, p. 7). En aquest sentit, la imatge esdevé una partícula o cèl·lula de la història de
l’art, una disciplina que al mateix temps forma part de la gran història cultural (Burke,
2006).
“Veure la Baixa Edat Mitjana”. En efecte, el títol especifica que la Unitat Didàctica està
contextualitzada per un període històric, el qual és objecte d’estudi al 2n curs de l’ESO.
Els especialistes en història medieval no han arribat a un consens envers la diferenciació
dels períodes a l’Edat Mitjana, per tant, prenem com a adequada la que estableix el
currículum escolar: la Baixa Edat Mitjana a Europa referencia als segles XIV i XV. Tot
i així, aquest rang temporal no es mostra igual de vàlid per al context històric de la
confederació d’estats de la Corona d’Aragó, de la qual el regne de València en formava
part. Més aviat li escau el període que va des del segle XIII fins al XV, el que Guinot
anomena com una “llarga Baixa Edat Mitjana” (Guinot, 2007).
La Baixa Edat Mitjana és l’època del gòtic, un art plenament difós a l’Europa Medieval
des del seu lloc d’origen, França. De manera paral·lela al desenvolupament d’aquest
estil artístic es van produir canvis socials, polítics i culturals significatius arreu de la
Cristiandat Occidental. Aquest és el període d’auge de les ciutats, un període que es va
veure interromput de manera intermitent per les temporades de fam, guerres i
epidèmies, com la de la Pesta Negra de l’any 1348. És també el període on una nova
manera d’entendre la religió judeocristiana es va difondre gràcies al corrent espiritual de
la devotio moderna. Llavors, es va assistir a l’aparició d’una classe social, la burgesia, el
poder de la qual fou precedit pel seu propi enriquiment mercantil. Altra aparició fou la
dels ordres mendicants, franciscans i dominics. I paral·lelament a tots aquests
esdeveniments, a la Península Ibèrica va accelerar-se la invasió cristiana dels territoris
habitats per musulmans –la mal anomenada “reconquesta” (García Fitz, 2009)– que va

currículum bàsic de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat. Boletín Oficial del Estado (3
enero 2015), núm 3.
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mamprendre l’any 1212 amb la victòria dels exèrcits portuguès, navarrès, castellà i
catalano-aragonès a la batalla de Las Navas de Tolosa i va finalitzar l’any 1492 amb la
conquesta de Granada per part dels Reis Catòlics.
El plantejament del tema d’aquest treball de fi de màster parteix de la formació
històrico-artística que hem rebut els darrers cinc anys. Tot i així, la configuració del
mateix tema també pretén introduir-se tenint en compte la concepció i percepció de
l’Edat Mitjana per part de l’alumnat, cosa que pot ajudar al docent perquè dissenye un
procés d’instrucció que siga capaç de tornar a elaborar el coneixement que l’adolescent
ha assimilat acríticament en els intercanvis amb el seu entorn i els mass media. Doncs,
una investigació publicada a la revista Cuadernos de pedagogia (1993) adverava que
gairebé un centenar d’alumnes valencians compartien, grosso modo, una mateixa idea –
una mateixa imatge mental– de l’Edat Mitjana. L’associaven a un clima oceànic, on el
paisatge estaria conformat per grans boscos, rius, camps de cultiu i grups d’arbustos.
Designaven, majoritàriament, el segle XIV com el segle característic d’aquesta època,
potser perquè els personatges més distingits per a ells, Jaume I i Tirant lo Blanc,
s’aproximen a dita centúria. Ultra això, coincidien en què l’Edat Mitjana és l’antítesi de
la societat actual ja que simbolitza el triomf de la desigualtat jurídica i econòmica.
Un altre estudi d’aquesta índole (García, 2013) comprovava que els estudiants
concebien l’Edat Mitjana com una època obscura –pobresa, malestar generalitzat,
maltractament dels camperols– però també com una època de llegenda –dragons,
14
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Fantasia i llegenda
Època irracional

6

Realitat històrica

4
2
0
Descripció d'una escena medieval
Fig. 1: Resultats de la pregunta feta a l’alumnat de 2n d’ESO de La Masia.
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cavallers i donzelles–. Nosaltres elaboràrem una qüestió perquè l’alumnat d’ESO de
l’Escola La Masia, centre on realitzàrem les pràctiques, la contestara (fig. 1). Els
resultats han romàs similars, si bé s’ha fet palesa la percepció avorrida d’estudiar uns
continguts medievals i la concepció d’una Edat Mitjana fantasiosa, on la imaginació
entorpeix la lògica de les societats històriques.
Tots aquests resultats no semblen contradir el topos pejoratiu que des del segle XV fins
hui en dia impregna el món medieval per més que els erudits acadèmics duguen
intentant rebatre’l amb arguments rigorosos des de mitjans del segle XIX (Heers, 1995).
Aquestes idees prèvies de l’alumnat poden afectar seriosament les possibilitats de
comprensió d’aspectes essencials de les societats històriques, com la diferenciació
interna dels grups, les relacions socials o les bases materials de l’agricultura (Furió,
1990).7 És per això que, tenint açò ben present, aquesta Unitat Didàctica entén la
“imatge artística” com l’eina visual cabdal del procés d’ensenyança-aprenentatge que
reestructurarà la “imatge mental” inexacta suara descrita, tot assolint continguts i
destreses propis d’un historiador sense menysprear aquells que concerneixen a un
historiador de l’art.

7

Els alumnes s’esforcen per retenir l'estructura narrativa general i fan servir la seva imaginació;
assumeixen que les gents del passat no eren tan intel·ligents o reconeixen que eren similars però
expliquen les seves accions projectant-se a si mateixos en aquesta situació; poden recórrer a la seva
familiaritat amb les variacions en els punts de vista en l'actualitat per així donar sentit a les perspectives
oposades de les persones del passat (Barton, 2010, pp. 98-100).
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2.2. Contextualització en 2n d’ESO i en el centre educatiu
El marc legislatiu vigent determina que per al 2n curs de l’ESO les assignatures de
Ciències Socials que s’impartiran són Història i Geografia. A Història, en concret, els
períodes històrics estipulats abracen més d’un mil·lenni d’anys recollint l’Edat Mitjana i
l’Edat Moderna. La Baixa Edat Mitjana ocupa un dels apartats cabdals dins d’aquest
ampli rang temporal. Doncs, per determinar la concreció curricular d’aquesta UD ens
hem basat en les següents lleis:
1. Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millorar de la qualitat
educativa.
2. Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el currículum
bàsic de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat. Butlletí Oficial de
l’Estat (3 de gener 2015), núm. 3.
3. Ordre ECD/65/2015, de 21 de gener, per la qual es descriuen les relacions entre
les competències, els continguts i els criteris d’avaluació de l’educació primària,
l’educació secundària obligatòria i el Batxillerat.
4. Decret 87/ 2015, de 5 de juny del Consell, pel qual s’estableix el currículum i
desenvolupa l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del
Batxillerat en la Comunitat Valenciana.
5. Document Pont, elaborat pel CEFIRE.
Així mateix, la nostra UD s’insereix en els blocs 1 –continguts comuns a l’aprenentatge
de Geografia i Història– i 4 –Història– de 2n de l’ESO. Del bloc 1 es treballen, sobretot,
aquells aspectes relacionats amb les estratègies de definició i resolució de tasques, de
comprensió lectora pel que fa a textos històrics, de lectura i interpretació d’imatges i
d’entorns d’aprenentatge de col·laboració. De fet, el ministeri d’Educació, en l’ordre
ECD/65/2015, de 21 de gener, ressalta la rellevància de l’Aprenentatge Basat en
Projectes, estratègia metodològica cabdal a aquesta UD, i encara que no trenque els
compartiments clarament delimitats de les disciplines, sí que proposa l’aplicació de
metodologies més actives. Del 4 s’han intentat abastar aquells aspectes curriculars de la
Baixa Edat Mitjana, entesa ací des del segle XIII fins al XV, fent especial ressò de:
l’expansió dels regnes cristians, la Pesta Negra, la Monarquia medieval, la diversitat
cultural en les manifestacions artístiques i els conflictes entre musulmans, jueus i
cristians. És en aquest punt on s’han contemplat les nocions de temps històric,
explicació causal –pensament històric–, entre altres. Conceptes que –no cal oblidar-ho–
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estan mencionats a la introducció de la LOMCE: “comprendre els processos de canvi i
les continuïtats pròpies dels assumptes humans”, “plantejar-se preguntes obertes i
tractar de respondre-les analitzant i avaluant una varietat de fonts”, “comprendre la
dimensió temporal i causa dels fenòmens històrics”.
Amb tot, la concreció curricular s’observa en quadres exposats al llarg del present
treball, i és en l’elaboració d’aquests on hem usat el Document Pont, que malgrat no ser
una llei com a tal –està elaborat pel CEFIRE– ens ha servit com un document orientatiu
per a la nostra tasca docent.
***
El meu període de pràctiques –i la setmana que vaig estar contractat com a professor
substitut– va esdevenir-se al centre escolar La Masia, una cooperativa de mestres
conjuntada amb AKOE, UCEV, Escola Valenciana i FEVECTA que naix l’any 1968.
La coneixença de l’Escola La Masia, així com dels seus estudiants propicia que
contextualitzem la present UD al centre homònim. Quan nasqué, l’Escola es va
configurar amb una mateixa línia pedagògica que mantindrà fins hui en dia abraçant els
nivells d’educació infantil, primària i secundària. Açò garanteix una coherència
metodològica a l’alumnat des dels 3 anys fins als 16, tot atorgant-los un mateix model
de treball i de relacions humanes. La seua proposta, establerta al web de l’Escola La
Masia (http://lamasia.org/), és la següent:
Una educació de qualitat basada en els valors de l’humanisme, [la qual ha de]
promoure l’estima i defensa de la terra i la gent, i transmetre als alumnes el
compromís per un model laic, honest i responsable que els faça possible
l’alliberament com a persones. [...] Un projecte que treballa per enfortir el
moviment civil i aconseguir una societat valenciana, justa, solidària, pacifista,
democràtica i sostenible.
L’equip de professorat és un dels principals responsables per aconseguir-ho, per això
està immers en un procés dinàmic de millora continua que s’avalua i mesura
periòdicament mitjançant la planificació d’accions correctores que propicien un
aprenentatge permanent. De fet, degut a la formació que rep el professorat, aquest ha
escollit com a opció única en els cursos de 1r i 2n d’ESO l’Aprenentatge Basat en
Projectes, una estratègia d’ensenyança-aprenentatge. Als cursos de 3r i 4t d’ESO també
es practica, no obstant, amb menys freqüència. El que interessa ara és que l’alumnat de
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La Masia assoleix les competències i els continguts del currículum mitjançant la
realització de processos d’aprenentatge ben estructurats que tenen una duració
aproximada de quatre setmanes. L’objectiu últim és l’enllestiment d’un projecte final.
El que s’aprecia és: un bon clima a l’aula, certa motivació per part de l’alumnat,
l’adquisició d’una capacitat crítica evident i l’entrenament continu de destreses oratòries
cada vegada que exposen per parelles la feina que han enllestit.
Quant als recursos materials, quan es va fundar, l’Escola disposava d’un sol edifici de
dues plantes envoltat per un pati. No obstant això, a les acaballes de la dècada dels
noranta del segle passat van efectuar-se reformes i ampliacions que li atorgarien
l’aspecte actual: l’edifici preexistent començà a servir de menjador i cuina alhora que va
acollir a l’alumnat d’infantil i primària essent enllestit amb noves aules de laboratori,
lectura i informàtica; es construí a més un nou edifici destinat als estudiants d’ESO amb
una sala per al professorat; per últim, el pati es va dividir en tres zones amb un parc
infantil i dos camps de futbol. Més tard, ja començat el nou mil·lenni, l’Escola va
centrar les inversions pressupostàries en un nou material que fora favorable a l’ús de les
TIC per part dels alumnes: va instal·lar projectors en cadascuna de les aules i adquirí
ordenadors portàtils que serien usats per tots els estudiants.
Amb aquest model metodològic i aquests recursos materials, les matèries es dilueixen i
les classes magistrals no gaudeixen de tanta importància. L’alumnat realitza tasques
significatives mitjançant un treball cooperatiu, on l’ús de les TIC és essencial alhora de
desenvolupar el seu vessant investigador. El mitjà habitualment usat pot ser el mòbil
propi de cada alumne o l’ordinador proporcionat pel centre. L’Escola disposa de wifi
amb contrasenya que l’alumnat no coneix, per això, quan empra el telèfon mòbil –
buscar informació o activar alguna aplicació– l’estudiant fa ús de les pròpies dades
mòbils. En canvi, l’ordinador –hi ha suficients per a una classe de vint-i-cinc alumnes–
es connecta automàticament al wifi de l’escola.
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2.3. Objectius, continguts i competències
En aquest apartat es reuneix gran part de la concreció curricular de la nostra proposta
didàctica i que regularan els elements que determinen el procés d’ensenyançaaprenentatge d’aquesta. D’entrada, com que a la LOMCE no s’especifiquen els
objectius de la matèria, establim els objectius propis de la UD a partir dels objectius
generals que cada estudiant ha d’assolir quan finalitze l’etapa com a resultat d’una
planificació premeditada. També, però, hem definit objectius específics de la UD, sense
estendre’ns –conceptual, procedimental, actitudinal i un que ateny a l’enllestiment del
producte final–, amb la finalitat principal de fer-los assolibles. En segon lloc, els
continguts s’estipulen exactament a partir del marc legal vigent,8 i les competències
s’adscriuen concretament a la naturalesa d’aquesta UD, així doncs, en l’apartat
corresponent es fixarà la competència clau que es treballa a cada activitat de la
seqüenciació. En darrer terme, com a conclusió sintètica s’ha elaborat un quadre on es
relacionen totes tres.
Quadre 1. Objectius generals de la Unitat Didàctica.
OBJECTIUS GENERALS
a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte a la resta,
practicar la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg refermant els
drets humans i la igualtat.
b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició
necessàries per a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a mitjà de
desenvolupament personal.
c) Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o
circumstància personal o social.
d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seus relacions amb la
resta, així com rebutjar la violència i els prejudicis de qualsevol tipus.
e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a, amb sentit crític,
adquirir nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especialment
les de la informació i la comunicació.
f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en distintes disciplines, així
com conèixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en els diversos camps del coneixement
i de l’experiència.
g) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la
iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir
responsabilitats.
h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en les llengües cooficials de la
Comunitat Valenciana, textos i missatges complexos.
j) Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies, així com el patrimoni

8

Determinats a partir del REIAL DECRET 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el
currículum bàsic de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat. Boletín Oficial del Estado (3
enero 2015), núm 3.
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artístic i cultural.
l) Apreciar la creació artístic i comprendre el llenguatge de les distintes manifestacions artístiques,
utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació.
Font: elaboració pròpia.

Quadre 2. Objectius específics de la Unitat Didàctica.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
Conèixer els esdeveniments històrics de la Baixa Edat Mitjana que estipula el marc legislatiu atorgant un
ressò preeminent a aquells que nosaltres hem considerat convenient mitjançant la planificació d’unes
activitats determinades.
Saber determinar fets de rellevància històrica en el rang temporal que abracen els segles baixmedievals
mitjançant la implicació i integració en activitats i treballs individuals i grupals.
Reflexionar envers dits esdeveniments històrics per a configurar uns valors bàsics com a ciutadà.
Establir paral·lelismes amb la realitat sociohistòrica actual per entendre millor el nostre present i
projectar un futur exempt d’accions pejoratives del passat.
Font: elaboració pròpia.

Quadre 3. Continguts de la Unitat Didàctica.
BLOC 1. CONTINGUTS COMUNS
Estratègies per a definir problemes i formular preguntes o hipòtesis sobre les causes i conseqüències, i el
significat de les transformacions socials i espacials.
Estratègies per a l’elaboració de guions o plans per a indagar sobre processos històrics.
Aportació de solucions originals als problemes relatius a fets històrics.
Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
Ús de diversos procediments per obtenir i registrar informació sobre fets històrics i geogràfics a partir de
fonts variades presentats en diferents llenguatges pertanyents a diversos gèneres i obtinguts per varis
medis com ús de biblioteques, eixides de camp a museus o Internet.
Ús d’estratègies de comprensió lectora i oral adequades al seu nivell.
Lectura i interpretació d’imatges.
Foment de la lectura de textos divulgatius sobre temes històrics.
Classificació i ús crític de fonts d’informació.
Habilitats de comunicació pròpia del seu nivell.
Ús d’entorns d’aprenentatge de col·laboració.
Ús crític de buscadors en Internet: consideració de la qualitat i biaix de les fonts.
Assumpció de distints rols en equips de treball.
Sentit crític i de la responsabilitat.
BLOC 4. HISTÒRIA
Nocions relatives al temps històric: duració, simultaneïtat, canvi i successió.
L’expansió dels regnes cristians: el procés de conquesta, repoblació i colonització. El Regne de
València.
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La Baixa Edat Mitjana a Europa (segles XIV i XV). La crisi de la Baixa Edat Mitjana: la “Pesta Negra”.
L’enfortiment de la monarquia. Les Corts medievals.
Noció d’explicació causal i interpretació històrica.
La diversitat cultural i la seua difusió: el paper de l’Escola de Traductors de Toledo.
Les manifestacions artístiques de l’art gòtic i el patrimoni històric-artístic.
Conflictes entre musulmans, jueus i cristians. Situacions de marginació i exclusió social.
Fonts per al coneixement de la història medieval. Els límits de les fonts.
Font: elaboració pròpia.
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Quadre 4. Competències de la Unitat Didàctica.
COMPETÈNCIES
Competència en comunicació lingüística (CCL):
-

Exposicions orals que tracten els continguts aprehesos.
Desenvolupament en altres context diferents al propi de l’alumne mitjançant la barreja de grups
gràcies a tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
Comprensió de textos literaris de la Baixa Edat Mitjana, molts dels quals han estat transcrits per
especialistes que han tingut cura de transcriure i editar respectant el llenguatge de l’època.
Tasques amb diferents fonts d’informació –digitals, escrites i visuals–.
Realització de crítiques amb esperit constructiu i consciència històrica en els debats.

Tractament de la informació i competència digital (TICD):
-

Cerca, selecció, tractament i anàlisi de la informació que versa sobre imatges artístiques.
Domini i aplicació en distintes situacions i llenguatges específics, com les arts visuals, els
textos o els mapes.
Avaluació i selecció d’informació sempre objectivant la seua utilitat per a la tasca que s’ha
d’escometre.
Comprensió i integració de dita informació en els esquemes de coneixements previs.
Treball en entorns de col·laboració.

Competència social i ciutadana (CSC):
-

-

Reflexionar de forma crítica i lògica sobre fets i problemes actuals, com les festes
commemoratives d’esdeveniments bèl·lics o la coexistència de distintes religions al món per
comprendre la pluralitat i el caràcter evolutiu de les societats actuals i els tres i valors del
sistema democràtic.
Ser empàtic i comprendre el seu punt de vista encara que siga diferent del propi en els debats
establerts tot utilitzant el judici moral per rebatre idees de manera respectuosa.
Contribuir a la construcció de la pau i la democràcia mitjançant l’anàlisi de les situacions
pejoratives en què s’immisciren les gents de l’Edat Mitjana i com aquestes han romàs fins els
nostres dies per corregir-les. En aquest sentit, el professor ha de disposar d’una escala de valors
construïda de forma reflexiva, crítica i dialogada per afrontar una decisió o conflicte.

Competència cultural i artística (CCA):
-

Assumir i fomentar el respecte envers el patrimoni històrico-artístic.
Desenvolupar habilitats i actituds que permeten accedir la significat històric de les
manifestacions artístiques com a productes d’un context concret.
Qüestionar els productes visuals llavors configurats amb un pensament divergent.
Apreciar l’experiència estètica d’aquestes obres d’art i utilitzar-la com a font d’enriquiment i
gaudi.

Competència per aprendre a aprendre (CAA):
-

Conèixer en les tasques d’investigació individual o grupal les capacitats intel·lectuals,
emocionals i físiques; les potencialitats i les carències.
Ser conscient del que s’ha après durant i a la fi de les sessions i concretar-ho al diari o quadern
d’aprenentatge.
Observar i registrar fets i relacions, dels quals cal plantejar-se preguntes, cooperant en el
projecte.

Autonomia i iniciativa personal (AIP):
-

Escollit amb criteri propi per després ponderar els resultats i aprendre dels errors.
Prendre decisions: avaluar accions i projectes però també autoavaluar-se, definir i optar per les
possibilitats de millorar, afirmar i defendre drets, organitzar el temps.

Font: elaboració pròpia.
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Quadre 5. Relació dels objectius generals, continguts i competències de la Unitat Didàctica.
OBJECTIUS

CONTINGUTS

GENERALS

b), e), f), g)

Estratègies per a definir problemes i formular preguntes o hipòtesis
sobre les causes i conseqüències, i el significat de les transformacions
socials i espacials.

COMPETÈNCIES
CAA

Estratègies per a l’elaboració de guions o plans per a indagar sobre
processos històrics.
Aportació de solucions originals als problemes relatius a fets històrics.
Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
b), e), f),
h), j), l)

Ús de diversos procediments per obtenir i registrar informació sobre
fets històrics i geogràfics a partir de fonts variades presentats en
diferents llenguatges pertanyents a diversos gèneres i obtinguts per
varis medis com ús de biblioteques, eixides de camp a museus o
Internet.

CCL
CAA
CD

Ús d’estratègies de comprensió lectora i oral adequades al seu nivell.
Lectura i interpretació d’imatges.
Foment de la lectura de textos divulgatius sobre temes històrics.
Classificació i ús crític de fonts d’informació.
Habilitats de comunicació pròpia del seu nivell.
a), b), e),
g)

Ús d’entorns d’aprenentatge de col·laboració.

CSC

Ús crític de buscadors en Internet: consideració de la qualitat i biaix de
les fonts.

CAA

Assumpció de distints rols en equips de treball.
Sentit crític i de la responsabilitat.
f), j)

Nocions relatives al temps històric: duració, simultaneïtat, canvi i
successió.
L’expansió dels regnes cristians: el procés de conquesta, repoblació i
colonització. El Regne de València.
La Baixa Edat Mitjana a Europa (segles XIV i XV). La crisi de la
Baixa Edat Mitjana: la “Pesta Negra”. L’enfortiment de la monarquia.
Les Corts medievals.
Noció d’explicació causal i interpretació històrica.
La diversitat cultural i la seua difusió: el paper de l’Escola de
Traductors de Toledo.
Les manifestacions artístiques de l’art gòtic i el patrimoni històricartístic.
Conflictes entre musulmans, jueus i cristians. Situacions de marginació
i exclusió social.
Fonts per al coneixement de la història medieval. Els límits de les
fonts.

Font: elaboració pròpia.
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CSC
CAA

2.4. Metodologia i recursos
Dins el marc de l’ensenyança, i més concretament de l’ensenyança de la història, certs
autors ja han determinat allò profitós que pot aportar l’obra d’art com a font primària: a
partir d’aquesta es pot aproximar al període històric i despertar de manera sistemàtica la
capacitat d’observació facilitant el treball lingüístic de la descripció o de la comparació,
ja que es propicia el treball instrumental de la llengua pel que fa a les síntesis oral i
escrita (Trepat, 2003, pp. 7-8). A més i damunt, nosaltres creguem fermament en la
vàlua didàctica de la imatge artística com eina de motivació per se. L’experiència
estètica que suscita en l’espectador pot esdevenir un primer reclam d’atenció per
aprehendre el seu significat històric. Com ja hem vist, però, l’ús induït de les imatges
als manuals escolars d’història no és el més adequat. En aquest sentit, cal tenir en
compte una millora de la presentació així com del susdit ús induït de les imatges.
L’arrel metodològica que ací es planteja ressegueix una línia ja apuntada pel professor
Valls (2007, pp. 18-19): el fet d’economitzar temps, de manera més patent i
cohesionada, mitjançant una selecció acurada de les imatges artístiques que propicien el
treball de conceptes com la continuïtat i el canvi, la transformació, la modificació o la
ruptura en el discurs històric.
D’aquesta manera, tres són els pilars a partir dels quals s’erigeix la metodologia i també
els recursos emprats: el pensament històric, l’aprenentatge basat en projectes i la
concepció didàctica de la imatge artística. D’entrada, en efecte, l’objectiu últim és que
l’alumnat aprenga a pensar històricament, és a dir, que considere el fet que saber
història no és sols saber el que ha ocorregut en el passat –els continguts històrics–, és
també saber en què es fonamenta i com és el nostre coneixement envers aquest; què
ocorregué però també com sabem que ocorregué (Domínguez, 2015, p. 45). D’aquesta
manera se l’immisceix en el treball de l’historiador, el qual investiga les fonts per
obtenir proves, se serveix d’explicacions causals, processos d’evolució en el temps i
com aquests han condicionat el present i estan ja condicionant el futur. Determinats
autors nord-americans han reflexionat sobre aquest concepte (Wineburg, 2001;
Vansledright, 2004), no obstant, a la proposta més acceptada del thinking historically
(Seixas i Morton, 2013) les destreses metodològiques principals de la història com a
disciplina són: continguts substantius, canvi i continuïtat, rellevància històrica,
perspectiva històrica, dimensió ètica, fonts i proves, causa i conseqüència. Tanmateix,
les destreses que es treballen en concret a la nostra UD es determinen a partir de la
42

naturalesa de la seqüenciació de les activitats programades –les quals s’explicaran
extensament a l’apartat adient– (quadre 6).
Quadre 6. Destreses metodològiques del pensament històric que es treballen a les sessions.

Història i fantasia d’una època obscura

Perspectiva històrica
Dimensió ètica

Temps i espai de l’Europa gòtica

Rellevància històrica
Canvi i continuïtat

Les conquestes cristianes hispàniques

Continguts substantius
Perspectiva històrica
Dimensió ètica
Fonts i proves

Epidèmies, fam i guerra

Continguts substantius
Causa i conseqüència
Fonts i proves
Rellevància històrica

Ser rei a la tardor de l’Edat Mitjana

Continguts substantius

Identitats religioses en conflicte

Continguts substantius
Causa i conseqüència
Fonts i proves
Dimensió ètica

L’esplendor del gòtic

Continguts substantius
Fonts i proves

Què ens queda de l’Edat Mitjana?

Perspectiva històrica
Canvi i continuïtat
Dimensió ètica

Font: elaboració pròpia.

És mitjançant el treball d’aquests com la història esdevé la disciplina o ciència social
més completa i preparada per abordar l’estudi dels éssers humans en societat. Això,
però, no vol dir que desestimem les estratègies metodològiques contemplades des de la
història de l’art, les quals especifiquen els nivells de formulació i aproximació a l’obra
d’art9.
***

9

Fer una progressiva capacitat per a llegir i especificar els fenòmens històrico-artístics amb la finalitat
d’elaborar una visió complexa d’aquests (Ávila, 1999) i propiciar l’observació guiada –ús d’una
terminologia rigorosa– (Candau, 2006).
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Aquests conceptes del pensament històric s’aborden des de l’estratègia de
l’aprenentatge basat en projectes, on el treball cooperatiu conflueix i propicia qüestions
com la perspectiva històrica i la dimensió ètica, ja que és l’alumnat –amb la guia del
docent– qui reflexiona i opina, per exemple, sobre si és lícit commemorar la conquesta
cristiana de Granada de l’any 1492. Tanmateix, inclús la rellevància històrica, les fonts i
les proves i les causes i les conseqüències s’articulen dins un discurs didàctic on el
protagonisme el té l’estudiant. De fet, el producte final també s’entén en aquest sentit,
atès que l’alumnat ha de ponderar quins esdeveniments històrics han romàs –o almenys
influït– en la realitat política i social actual.
Així, durant aquest procés d’ensenyança el professor ha de ser un gestor d’espais i de
situacions d’aprenentatge perquè l’alumnat assumisca un paper actiu a l’hora de
resoldre hipotètics problemes de la vida real tot elaborant un producte final. I és que el
model d’aprenentatge pel qual hem optat és l’aprenentatge basat en projectes10.
Certament, el que caracteritza aquesta manera de procedir és la importància atorgada a
dit producte final, el qual s’ha d’enllestir mitjançant el treball grupal, la recerca
d’informació i la presentació i difusió dels treballs elaborats. Així mateix, les classes
deixen de ser exclusivament magistrals per donar pas a les tasques d’aula significatives,
on els continguts ja no són tancats, ni les llistes d’esdeveniments o de localitzacions
s’estudien per a ser memoritzats (Calle, 2016, pp. 8-10). De fet, els continguts es poden
descobrir, serveixen per donar respostes a interrogants i problemes, expliquen
fenòmens, faciliten la comprensió de l’entorn i impulsen a proposar alternatives. Així,
els passos que s’han de seguir a l’hora de planificar la programació d’aula són els
següents11:
1. Exposició d’un “detonant” que propicie la motivació.
2. Determinar què va a avaluar-se.
3. Fixació del calendari amb les exposicions orals pertinents.
4. Recapitulació mitjançant el projecte final i una prova escrita avaluable –aquesta
és opcional–.
Les activitats s’acoblen a aquest esquema evitant el model generalitzat que evidencien
els llibres de text d’història, on predominen les activitats vinculades a recursos textuals
–encara que en els manuals del nou mil·lenni augmenten exiguament als recursos
10
11

D’ara endavant ABP.
Estipulats a partir de Calle, 2016; Fernández, 2016.
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visuals– i la majoria són de baix nivell cognitiu, és a dir, que es limiten a reproduir i
recordar informació factual i conceptual tant en recursos textuals com visuals (Sáiz,
2011, pp. 49-54). Doncs, les activitats inicials han de detectar les idees prèvies de
l’alumnat, contextualitzar i definir el tema-problema que es va a estudiar, i discernir els
interrogants i preguntes fonamentals. Les activitats de desenvolupament analitzen i
contrasten fonts, verifiquen hipòtesis i organitzen els fets històrics fent ús de tècniques
de treball cooperatiu com són el puzle d’Aronson o el full giratori. En aquest punt és on
es comuniquen els resultats obtinguts, tot elaborant conclusions provisionals i
reflexionant sobre el procés d’aprenentatge seguit gràcies al diari o quadern
d’aprenentatge que ha d’emplenar setmanalment l’alumnat. En darrer terme, es
sintetitza l’explicació dels problemes plantejats mitjançant l’enllestiment del producte
final.
Cal destacar que les activitats d’atenció a la diversitat es basen en la taxonomia de
Bloom revisada per Anderson i Krathwohl (2001), la qual estableix el coneixement i la
naturalesa dels processos d’aprenentatge mitjançant una graduació dels mateixos.
Doncs, les activitats són d’una complexitat creixent, per tant, parteixen des d’unes
habilitats de pensament d’ordre inferior per arribar a unes altres d’ordre superior
(quadre 7). No debades l’avaluació de l’atenció a la diversitat es fonamentarà en
aquestes premisses, abastant així la totalitat dels alumnes que poden conformar un aula,
des dels que tenen més problemes fins als que tenen capacitats molt superiors a la
mitjana establerta.
Quadre 7. Nivells de la taxonomia de Bloom revisada per Anderson i Krathwohl (2001).

Recordar: recuperar el coneixement de la memòria a llarg
termini.

Ordre inferior

Comprendre: construir significat a partir de materials educatius o
experiències.
Aplicar: aplicar un procediment a una tasca familiar.
Analitzar: descompondre un concepte en les seues parts i
descriure com les parts es relacionen entre si i amb una
estructura general.
Avaluar: emetre judicis basats en criteris i normes.
Crear: posar els elements entre si per formar un tot coherent;
organitzar els elements en una nova estructura.
Font: elaboració pròpia a partir de Fuster (2016, p. 173).
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Ordre superior

Amb tot plegat, el model de programació d’aula que s’especifica a les sessions de la
present Unitat Didàctica és el que ha projectat el “Col·legi de les Filles de la Caritat La
Milagrosa” de Cullera, la Ribera Baixa (annex 1).12
***
La imatge artística és el principal focus d’atenció però abans que res cal destacar que
“imatge” és un concepte que ha variat i s’ha enriquit de significats al llarg dels temps.
Així ho recolza William J. T. Mitchell a un assaig que s’endinsa en la comprensió
teòrica sobre aquesta. En ell l’historiador elabora una classificació del que anomena la
família de les imatges, i distingeix fins a cinc tipus: gràfica, verbal, òptica, mental i
perceptiva. La naturalesa d’aquestes és distintiva i, per tant, l’aproximació al seu estudi
també. Cadascuna ateny a determinades disciplines intel·lectuals: la mental a la
psicologia i l’epistemologia; l’òptica a la física; la verbal a la crítica literària. Però, en
concret, ens interessen els darrers dos tipus d’imatges no esmentats perquè aquests són
els que hem considerat al nostre treball. La imatge gràfica referencia a l’escultura, els
quadres, les imatges arquitectòniques, etcètera, per tant, pertany a la història de l’art. I la
imatge perceptiva abraça un territori fronterer entre els historiadors de l’art, òptics,
crítics literaris, filòsofs, psicòlegs, neuròlegs i fisiòlegs. És aquella que imprimeix llur
segell en la imaginació i l’estimula (Mitchell, 1985, p. 505). Se situa així entre els límits
que estableix allò físic i allò psicològic.
Tanmateix, dintre les imatges gràfiques i perceptives és essencial la distinció entre visió
i visualitat, ja que la imatge que és objecte de consideració per a la Història de l’Art és
aquella que roman en l’àmbit d’allò visual, un concepte que ha d’ésser diferenciat del
mot visiu. Aquest últim correspon a la visió, mentre que el visual ho és respecte de la
visualitat. La visió és un procés físic/ fisiològic per mitjà del qual la llum impressiona
els ulls i crea sensacions visives; la visualitat és un desenvolupament mental a través del
qual es processen conceptes o significats a partir d’allò percebut per mitjà del sentit de
la vista (García, 2009, p. 25). D’aquesta manera, la imatge pot ésser considerada com
una partícula o cèl·lula de la història de l’art, una disciplina que alhora forma part de la
gran història de la cultura.
Encara que és un terme que fou emprat per primera vegada per uns estudiosos alemanys
–Johann Christoph Adelung amb Vesuch einer Geschichte der Kultur der menschlichen
12

El col·legi La Milagrosa de Cullera és un centre que va participar des de l’inici en el programa
gestionat pel MEC, conegut com “Projecte COMBAS”. A més, certs professors del claustre han
col·laborat en l’elaboració del Document Pont.
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Geschlechts (1782) i Johann Gottfried Eichhorn amb Allgemeine Geschichte der Kultur
(1796-1799)–, la Història cultural naix al segle XIX per mà de Jacob Burckhardt (18181897). Aquesta entaula un comú denominador a tots els historiadors: la preocupació per
l’hermenèutica, un mot que originalment es referia a la interpretació de textos bíblics
però que des d’aleshores inclou la interpretació d’objectes i accions. A més, els
historiadors culturals s’ocupen de les connexions entre els diferents arts amb l’objectiu
d’atendre a “l’esperit de l’època”, el Zeitgeist, un concepte hegelià (Ocampo i Peran,
1991: pp. 93-100).
Així doncs, el present treball accepta i s’acobla en aquest corrent basat en la
interpretació de les imatges. Nogensmenys, cal destacar que l’historicisme del segle
XIX tendia per una banda a magnificar l’obra d’art com expressió representativa d’un
moment històric, una cultura o un poble. Per altra va mantenir igualment una
consideració subsidiària de l’obra d’art, per la qual aquesta, o esdevenia absolutament
dependent de les circumstàncies històriques, o quedava reduïda a la categoria
d’il·lustració del discurs històric. En qualsevol dels casos, l’anàlisi de l’obra era un
procés separat del discurs històric general (Urquízar i García, 2012, pp. 192-193). Al
nostre parer, però, el tractament historiogràfic deu partir de la pròpia condició històrica
de l’obra. La història no és quelcom aliè a l’art, ni tampoc una ciència auxiliar. La
imatge artística, doncs, s’ha de situar dins l’esquema de referències històriques i
ideològiques en què fou creada, tot manifestant el mode en què aconsegueix expressar
idees dins del llenguatge intens de l’estil artístic.
La manera en què es planteja la programació didàctica general es basa justament en
aquest raonament. Per tant, si escau extraure alguna aportació original de la present
Unitat Didàctica aquesta apunta cap a la qüestió metodològica. De fet, a la classificació
de les funcions didàctiques de les imatges que hem elaborat en la breu aproximació a
l’estat de la qüestió, no s’ha contemplat una anàlisi de la imatge artística mateixa
formulada des d’una història contextual renovada perquè cap especialista ho ha
considerat fins al moment. I és que la formulació d’una història contextual renovada no
sols busca reintegrar el significat de les obres en el seu context original, sinó que
s’intenta utilitzar aquest com a mitjà de control dels resultats. Així, a l’estudiant que
s’enfronte als coneixements ací plantejats se l’introdueix en un marc d’actuació que
contextualitza les interpretacions a l’horitzó original de recepció de les imatges
artístiques. En aquest sentit, quan s’expose l’escena del Calvari d’un retaule o un
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fotograma de la pel·lícula A Knight’s Tale (2001) la funció didàctica de la imatge
camina sempre en la mateixa direcció en què la història és el mitjà on es produeix la
creació de l’obra i la seua actualització en el receptor. No ens val, en conseqüència, el
fet d’avantposar un simple context històric que explique les característiques polítiques,
econòmiques, socials i culturals.
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2.5. Temporalització i seqüenciació de les activitats
Per mostrar ben clarament la temporalització i seqüenciació d’activitats, hem configurat
una taula (quadre 8). En ella s’especifiquen cadascun dels epígrafs que hem escollit per
a les sessions amb les pròpies activitats planificades, la descripció de les mateixes i els
materials necessaris per a dur-les a terme.
Quadre 8. Seqüenciació de les activitats.

SESSIÓ

ACTIVITATS

BREU DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

MATERIALS

Història i
fantasia d’una
època obscura

- Observació d’imatges
- Lectura d’article

A partir de l’observació d’imatges i de
la lectura i comentari de dos textos es
treballen les idees prèvies de l’alumnat.

Article imprès

Temps i espai de
l’Europa gòtica

- Lectura i interpretació
d’imatges
- Elaboració d’un eix
cronològic

S’interroguen les imatges per conèixer
el concepte d’espai i temps d’aleshores,
diferent de l’actual. Després, s’elabora
un eix cronològic subratllant certs fets
històrics rellevants que s’han de
reconèixer a partir de les obres d’art.

Ordinadors
amb Internet

Les conquestes
cristianes
hispàniques.
Segles XIII-XV

- Puzle d’Aronson
- Exposició oral

Sobre l’eix cronològic ja elaborat, els
grups
d’alumnes
analitzen
una
conquesta cristiana que després serà
exposada a la resta de companys.

Les conquestes
cristianes
hispàniques,
motiu de
celebració?

- Lectura i interpretació
d’imatges i textos
- Debat

Es fa un debat a partir de la
commemoració
festiva
de
les
conquestes cristianes, visualitzant com
aquestes es celebren en l’actualitat.

Epidèmies, fam i
guerra

- Visualització
documental
- Mapa polític

Es visualitza el documental “La época
de las tragedias” i s’assenyala a un
mapa polític del segle XV l’expansió
de la Pesta Negra vers l’any 1348.

Ser rei a la tardor
de l’Edat Mitjana

- Full giratori
- Descripció d’imatges

Cada grup ha de redactar un resum dels
temes que s’han tractat en un full a
l’hora que descriu dues imatges. Dit
full va passant d’un grup a altre i el
resultat ha de ser un resum coherent.

Identitats
religioses en
conflicte

- Lectura i interpretació
d’imatges i textos
- Debat

Es discerneix la coexistència social de
tres religions mitjançant la comprensió
d’imatges i textos de l’època.

L’esplendor del
gòtic

- Comparació d’obres
d’art

Amb prèvia explicació, s’han de
comparar les obres d’art usant el
vocabulari específic de la disciplina.

Què ens queda
de l’Edat
Mitjana?

- Configuració
pòster
- Exposició oral

Definits determinats aspectes de l’Edat
Mitjana que hem heretat, per grups s’ha
d’elaborar un pòster amb imatges que
els explique.

d’un

d’un

Font: elaboració pròpia.
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Projector
pantalla

i

Cartolines DIN
A3
Referències
bibliogràfiques

A continuació, s’estableix –mitjançant suposicions aproximades–marc temporal en el
qual s’integren les sessions dissenyades per al curs de 2n de Secundària (quadre 9). Es
té en compte que en 2n d’ESO la matèria de Ciències Socials la conformen dues
disciplines, la Història i la Geografia, així com el pes de la Baixa Edat Mitjana en els
continguts estipulats a la LOMCE. És per això que la temporalització s’enclava dins el
1r trimestre del curs acadèmic i abraçaria, més o menys, un total de deu sessions, és a
dir, tres setmanes. En suma, si el curs comença amb l’Alta Edat Mitjana –calculem que
aquesta s’imparteix en sis sessions–, la nostra UD s’escometria a partir del mes
d’octubre i finalitzaria al mes de novembre.
Quadre 9. Temporalització de les sessions.

SESSIÓ

DIA (ANY 2017)

1. Història i fantasia d’una època obscura

16 d’octubre

2. Temps i espai de l’Europa gòtica

18 d’octubre

3. Les conquestes cristianes hispàniques. Segles XIII-XV

20 d’octubre

4. Les conquestes cristianes hispàniques, motiu de celebració?

23 d’octubre

5. Epidèmies, fam i guerra

25 d’octubre

6. Ser rei a la tardor de l’Edat Mitjana

27 d’octubre

7. Identitats religioses en conflicte

30 d’octubre

8. L’esplendor del gòtic

1 de novembre

9-10. Què ens queda de l’Edat Mitjana?

3 i 6 de novembre

Font: elaboració pròpia.
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2.6. Desenvolupament de la Unitat Didàctica i activitats
1. HISTÒRIA I FANTASIA D’UNA ÈPOCA OBSCURA
Temporalització:
1. Observació de les imatges de l’annex 2, les quals estan inspirades en l’Edat Mitjana i
algunes, inclús, són producte d’aquella època. Reflexió a partir de les preguntes:
-

Com conceps l’Edat Mitjana? Quines imatges s’acoblen a la teua concepció?
El 24 d’octubre de l’any 2014 des de Brussel·les el president del govern,
Mariano Rajoy, va afirmar en un sentit pejoratiu que el moviment per la
independència de Catalunya era “un viatge a l’Edat Mitjana”. Qui o què ha
conformat la idea de l’Edat Mitjana que tenim hui en dia?

2. Lectura de l’article “La Edad Media no fue como cuentan en Juego de Tronos” i del
breu raonament de l’historiador Jacob Burckhardt [annex 3]. Comentari grupal fent
ressò dels aspectes irracionals, arcaics, fantasiosos i violents que la tradició cultural ha
acoblat a l’Edat Mitjana.
3. Concreció de l’avaluació de la Unitat Didàctica.
Justificació: Detonant de la Unitat Didàctica. Fer aflorar les idees prèvies i començar a
construir un coneixement vàlid, escolar, desestimant aquells aspectes vulgars de la
cosmovisió cultural de l’alumnat.

Concreció curricular
Objectius generals: b), e)
Continguts:
Aportació de solucions originals als problemes relatius a fets històrics.
Lectura i interpretació d’imatges.
Fonts per al coneixement de la història medieval. Els límits de les fonts.
Criteris d’avaluació:
Seleccionar i organitzar la informació rellevant, d’acord amb uns objectius previs a
partir de la comprensió lectora d’un text escrit.
Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals o les seues
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits de dites fonts en
relació amb el biaix derivat del seu origen o autor o context a partir d’algun exemple
concret.
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Indicadors:
Selecciona la informació rellevant, d’acord amb uns objectius previs, a partir de la
comprensió i interpretació, amb la guia del docent, de textos escrits.
Contrasta la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com
secundàries, per a conèixer les característiques de les societats medievals o les seues
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi.
Estàndards d’aprenentatge: 1.1, 1.2, 1.4
Competència clau: CCL.
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2. TEMPS I ESPAI DE L’EUROPA GÒTICA
Temporalització:
1. Concepte de “gòtic” com a terme despectiu, període històric i estil artístic.
2. Les imatges de l’ annex 4 representen la manera d’organitzar i concebre el temps a
l’Europa gòtica. Quina visió del món tenien? Com creien que era la Terra? I mitjançant
quins esdeveniments identificaven els dies i els mesos de l’any?
3. Elaboració d’un eix cronològic –pots partir de la línia del temps de l’ annex 5– a
partir de les imatges de l’annex 6. Llegint primer el rètol de la imatge, hauràs de cercar
a Internet quines escenes representen cadascuna. Per a tal propòsit pots accedir als
webs de les biblioteques i dels museus pertinents, a Google Imatges o a la base virtual
dels museus d’Europa, la Web Gallery of Art.
4. Concreció del diari o quadern d’aprenentatge de les sessions.
Justificació: Contextualització i definició del període d’estudi.

Concreció curricular
Objectius generals: a), b), e), f), l)
Continguts:
Estratègies per a l’elaboració de guions o plans per a indagar sobre processos històrics.
Ús de diversos procediments per obtenir i registrar informació sobre fets històrics a
partir de fonts variades presentats en diferents llenguatges pertanyents a diversos
gèneres i obtinguts per varis medis com ús de biblioteques, eixides de camp a museus o
Internet.
Lectura i interpretació d’imatges.
Ús crític de buscadors en Internet: consideració de la qualitat i biaix de les fonts.
Nocions relatives al temps històric: duració, simultaneïtat, canvi i successió.
Criteris d’avaluació:
Ús crític de buscadors en Internet: consideració de la qualitat i biaix de les fonts.
Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com la expansió dels
regnes cristians a l’època medieval.
Indicadors:
Situa els fets històrics de l’Edat Mitjana fonamentals en una perspectiva temporal quant
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a successió, simultaneïtat i duració mitjançant l’ús de línies de temps.
Usa ferramentes informàtiques per a buscar, seleccionar i emmagatzemar diversos
documents, considerats com a fonts i tenint en compte la seua qualitat, fiabilitat i el
biaix de les fonts usant criteris senzills.
Identifica les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels regnes
cristians en l’època medieval o la difusió de moviments artístics com el gòtic a partir
de diverses fonts.
Estàndards d’aprenentatge: 1.2, 1.4
Competència clau: CD.
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3. LES CONQUESTES CRISTIANES HISPÀNIQUES. SEGLES XIII –XV. (PART 1)
Temporalització:
1. Sobre l’eix cronològic que l’alumnat va elaborar la darrera sessió es fa un puzle
d’Aronson:
- Grups de 4-6 alumnes.
- A cada grup se li assigna un tema d’estudi ja desenvolupat: La batalla de las Navas
de Tolosa, la conquesta de Mallorca i València, la conquesta de Còrdova i Sevilla, la
batalla del “Estrecho”, la conquesta de Granada. El llegeixen i comenten.
- Els grups es barregen amb l’objectiu de que cada integrant ha d’explicar el seu
tema a la resta de companys del seu nou conjunt.
- Un representant de cada grup exposa el seu tema oralment.
Justificació: Partir de la definició temporal establerta la darrera sessió per
desenvolupar uns coneixements mitjançant una tècnica de treball cooperatiu.

Concreció curricular
Objectius generals: b), e), h), l)
Continguts:
Estratègies per a l’elaboració de guions o plans per a indagar sobre processos històrics.
Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
Ús d’estratègies de comprensió lectora i oral adequades al seu nivell.
Habilitats de comunicació pròpia del seu nivell.
Ús d’entorns d’aprenentatge de col·laboració.
Nocions relatives al temps històric: duració, simultaneïtat, canvi i successió.
L’expansió dels regnes cristians: el procés de conquesta, repoblació i colonització. El
Regne de València.
Criteris d’avaluació:
Comunicar de forma oral o escrita el procés d’aprenentatge i els seus resultats.
Participar en equips de treball per aconseguir metes comuns assumint rols de treball
amb eficàcia i responsabilitat, recolzar als companys demostrant empatia i reconeixent
les seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes.
Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com la expansió dels
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regnes cristians a l’època medieval.
Indicadors:
Col·labora a través d’entorns virtuals d’aprenentatge per a elaborar continguts i
interpretar en diferents formats amb la supervisió del docent.
Acompleix els requisits formals, l’adequació, la coherència i la correcció gramatical
corresponent al seu nivell educatiu per a transmetre de forma organitzada els seus
coneixements.
Assumeix diversos rols amb eficàcia i responsabilitat amb la guia del docent per
aconseguir metes comuns establertes pel grup.
Recolza als companys demostrant empatia i amabilitat i reconeixent, verbalment, les
seus aportacions amb respecte.
Resol conflictes dins del grup mitjançant el diàleg i igualitari fent ús de diverses
tècniques d’escoltar activament amb l’ajudes dels seus companys.
Estàndards d’aprenentatge: 1.1, 3.2, 3.3, 6.1, 6.6
Competència clau: CAA.
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4. LES CONQUESTES CRISTIANES HISPÀNIQUES, MOTIU DE CELEBRACIÓ?. (PART 2)
Temporalització:
1. Descripció i interpretació de les imatges i textos [annex 7].
2. Debat grupal sobre aquests fent ressò de:
a) La parcialitat de les fonts.
b) És lícit el fet de celebrar o commemorar aquelles efemèrides cristianes (2 de
gener a Granada, 9 d’octubre a València i 31 de desembre a Mallorca) hui en dia?.
Justificació: Anàlisi crítica de la construcció visual i literària de les conquestes
cristianes hispàniques dels segles XIII-XV, així com de les seues commemoracions
actuals.

Concreció curricular
Objectius generals: a), b), c), e), g), h)
Continguts:
Aportació de solucions originals als problemes relatius a fets històrics.
Ús d’estratègies de comprensió lectora i oral adequades al seu nivell.
Lectura i interpretació d’imatges.
Foment de la lectura de textos divulgatius sobre temes històrics.
Classificació i ús crític de fonts d’informació.
Habilitats de comunicació pròpia del seu nivell.
Sentit crític i de la responsabilitat.
L’expansió dels regnes cristians: el procés de conquesta, repoblació i colonització. El
Regne de València.
Fonts per al coneixement de la història medieval. Els límits de les fonts.
Criteris d’avaluació:
Selecciona i organitza la informació rellevant d’acord amb uns objectes previs, a partir
de la comprensió de textos escrits, usats com a fonts, a les quals es pot accedir a través
de diversos mitjans.
Acompleix els requisits formals, l’adequació, la coherència i la correcció gramatical
corresponent al seu nivell educatiu per a transmetre de forma organitzada els seus
coneixements.

57

Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals o les seues
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits de dites fonts en
relació amb el biaix derivat del seu origen o autor o context a partir d’algun exemple
concret.
Indicadors:
Seleccionar i organitzar la informació rellevant, d’acord amb uns objectius previs a
partir de la comprensió lectora d’un text escrit.
Mostra els límits de les fonts històriques usades per conèixer les característiques de les
societats medievals en relació amb el biaix derivat del seu origen o autor o context a
partir d’algun exemple concret.
Estàndards d’aprenentatge: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 5.1, 8.1, 12.1
Competència clau: CCL.
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5. EPIDÈMIES, FAM I GUERRA.
Temporalització:
1. Introducció als segles XIV i XV visualitzant el documental “La época de las
tragedias”, RTVE (2015). Comentaris sobre:
- Períodes de fam, augment del preu del blat, sequeres i males collites.
- Persistència de les guerres: Cent Anys, dues Roses i dos Peres.
2. Activitat sobre la Pesta Negra [annex 8].
- Especificar l’expansió de la Pesta a la Península Ibèrica a partir del mapa polític.
S’ha d’usar com a base històrica l’estudi d’Ole J. Benedictow (2011).
Justificació: Aprehensió d’uns continguts històrics a través d’un canal d’informació
diferent. Comprovar que l’estudi acurat de les fonts permet la reconstrucció meticulosa
del passat.

Concreció curricular
Objectius generals: a), e), g)
Continguts:
Ús de procediments d’anàlisi de diversos documents per establir comparacions,
identificar els canvis i continuïtats, les relacions de causalitat entre diversos fets
històrics i per a explicar la distribució, localització, interacció i interconnexió de fets
geogràfics.
La crisi de la Baixa Edat Mitjana: la “Pesta Negra”.
Fonts per al coneixement de la història medieval. Els límits de les fonts.

Criteris d’avaluació:
Interpretar les dades, evidència i informació mitjançant la seua representació en forma
de gràfica i situar els fets fonamentals en una perspectiva temporal quant a successió,
simultaneïtat i duració i en un context geogràfic.

Indicadors:
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Situa els fets històrics en un context tenint en compte la magnitud de l’espai on tenen
lloc, la seua distribució i localització i la interacció i interconnexió entre tals fets
geogràfics amb el recolzament de mapes.
Estàndards d’aprenentatge: 1.1., 1.2., 3.1, 6.1, 10.1, 10.2, 16.1, 17.1, 18.2
Competència clau: CAA.
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6. SER REI A LA TARDOR DE L’EDAT MITJANA.
Temporalització:
1. L’enfortiment de les monarquies de la Cristiandat Occidental a partir de l’estudi de
dos casos concrets:
- Frederic II Hohenstaufen, l’estupor mundi, emperador del Sacre Imperi Romano
Germànic.
- Pere IV el Cerimoniós, rei de la Corona d’Aragó.
2. El full giratori. S’entrega un full a cada grup, el qual ha de redactar un resum
sobre un dels temes que s’han tractat a la sessió. Mentre es redacta el professor pot anar
fent que els fulls es vagen intercanviant entre diferents equips. El resultat final ha de
ser un resum coherent. Cada full conté dues imatges [annex 9] que representen unes
corts medievals presidides per Jaume I el Conqueridor, rei de la Corona d’Aragó. Han
de descriure els atributs iconogràfics que porta.
Justificació: L’estudi d’aquests casos concrets evidencia l’enfortiment del poder reial a
la Baixa Edat Mitjana, el qual serà refermat a la tasca de treball cooperatiu. Tanmateix,
aquest també es pot dilucidar a les representacions visuals, on el rei està abillat com li
correspon tot portat els atributs típics que l’identificaven com a tal.

Concreció curricular
Objectius generals: a), b), c), d), g), l)
Continguts:
Ús d’entorns d’aprenentatge de col·laboració.
Estratègies per a l’elaboració de guions o plans per a indagar sobre processos històrics.
Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
Procés estructurat de presa de decisions. Estimació d’oportunitats i riscs.
Lectura i interpretació d’imatges.
Assumpció de distints rols en equips de treball.
L’enfortiment de la monarquia. Les Corts medievals.
Criteris d’avaluació:
Participar en equips de treball per aconseguir metes comuns assumint rols de treball
amb eficàcia i responsabilitat, recolzar als companys demostrant empatia i reconeixent
les seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes.
61

Indicadors:
Assumeix diversos rols amb eficàcia i responsabilitat amb la guia del docent per
aconseguir metes comuns establertes pel grup.
Recolza als companys demostrant empatia i amabilitat i reconeixent, verbalment, les
seus aportacions amb respecte.
Resol conflictes dins del grup mitjançant el diàleg i igualitari fent ús de diverses
tècniques d’escoltar activament amb l’ajudes dels seus companys.
Estàndards d’aprenentatge: 1.1, 3.2, 3.3, 6.1, 6.6
Competència clau: CAA.

62

7. IDENTITATS RELIGIOSES EN CONFLICTE.
Temporalització:
1. Observació i descripció de la caracterització dels personatges (tocat, barba i
vestimenta) de les imatges de l’annex 10, així com de les accions que duen a terme.
Explicació de la coexistència de tres religions a la societat cristiana medieval. Debat a
partir de les següents preguntes:
- Aquestes eren les convencions de les representacions dels musulmans i els jueus,
quines connotacions pejoratives comporten?
- Els retaules estaven exposats perquè el públic assistent els veiera i, inclús,
aprenguera la història bíblica a partir d’ells, en conseqüència, de quina manera creus
que conviurien les tres religions a la societat medieval?
2. Lectura dels textos [annex 10] que versen sobre els assalts a la jueria (1391) i la
moreria de València (1455).
- Causes i conseqüències d’aquells assalts.
- Tractar els conceptes de mudèjar i morisc.
Justificació: Conèixer la coexistència de jueus, musulmans i cristians mitjançant la
criminalització dels altres per part del bàndol preeminent, el cristià, i l’anàlisi dels dos
punts àlgids dels seus enfrontaments.

Concreció curricular
Objectius generals: a), b), c), e), l)
Continguts:
Foment de la lectura de textos divulgatius sobre temes històrics.
Classificació i ús crític de fonts d’informació.
Aportació de solucions originals als problemes relatius a fets històrics.
Lectura i interpretació d’imatges.
Fonts per al coneixement de la història medieval. Els límits de les fonts.
Estratègies per a definir problemes i formular preguntes o hipòtesis sobre les causes i
conseqüències.
Sentit crític i de la responsabilitat.
Criteris d’avaluació:
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Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals o les seues
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits de dites fonts en
relació amb el biaix derivat del seu origen o autor o context a partir d’algun exemple
concret.
Planificar la realització de una indagació individual amb la guia del docent sobre les
causes i conseqüències de fets i processos històrics corresponents a aquest nivell
mitjançant la formulació de problemes a partir de preguntes i hipòtesis i proposar un
pla ordenat i flexible d’accions que facilite la selecció d’informació i recursos a partir
de fonts diverses.
Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’Edat
Mitjana en tant que ha suposat un enriquiment del nostre patrimoni cultural i plantejarse com les diferències culturals propiciaren també situacions de discriminació a partir
del contrast de testimonis, imatges i representacions del passat.
Indicadors:
Contrasta la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com
secundàries, per a conèixer les característiques de les societats medievals o les seues
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi.
Assumeix diversos rols amb eficàcia i responsabilitat amb la guia del docent per
aconseguir metes comuns establertes pel grup.
Recolza als companys demostrant empatia i amabilitat i reconeixent, verbalment, les
seus aportacions amb respecte.
Resol conflictes dins del grup mitjançant el diàleg i igualitari fent ús de diverses
tècniques d’escoltar activament amb l’ajudes dels seus companys.
Planifica la realització d’una indagació individual o grupal amb la guia del docent
sobre les causes i conseqüències de fets històrics.
Estàndards d’aprenentatge: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 5.1, 8.1, 12.1
Competència clau: CSC.
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8. L’ESPLENDOR DEL GÒTIC
Temporalització:
1. Periodització del gòtic, breu introducció al vocabulari específic de l’art gòtic i
diferències respecte del romànic.
2. Per grups, aplicar-ho a les obres d’art [annex 12].
3. Un representant de cada grup ho exposa oralment.

Justificació: Introducció a l’art gòtic mitjançant l’estratègia de la comparació i
l’exposició dels continguts assolits.

Concreció curricular
Objectius generals: b), h), j), l)
Continguts:
Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
Lectura i interpretació d’imatges.
Habilitats de comunicació pròpia del seu nivell.
Ús d’entorns d’aprenentatge de col·laboració.
Assumpció de distints rols en equips de treball.
Sentit crític i de la responsabilitat.
Les manifestacions artístiques de l’art gòtic i el patrimoni històric-artístic.
Criteris d’avaluació:
Participar en equips de treball per aconseguir metes comuns assumint rols de treball
amb eficàcia i responsabilitat, recolzar als companys demostrant empatia i reconeixent
les seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes.
Destacar amb perspectiva històrica fets històrics i inferir la relació de tals fets del
passat amb fenòmens com el patrimoni històric o la influència d’un moviment cultural
en l’art.
Indicadors:
Acompleix els requisits formals, l’adequació, la coherència i la correcció gramatical
corresponent al seu nivell educatiu per a transmetre de forma organitzada els seus
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coneixements.
Assumeix diversos rols amb eficàcia i responsabilitat amb la guia del docent per
aconseguir metes comuns establertes pel grup.
Recolza als companys demostrant empatia i amabilitat i reconeixent, verbalment, les
seus aportacions amb respecte.
Resol conflictes dins del grup mitjançant el diàleg i igualitari fent ús de diverses
tècniques d’escoltar activament amb l’ajudes dels seus companys.
Estàndards d’aprenentatge: 1.1, 3.2, 3.3, 6.1, 6.6. 16.1, 17.1, 18.2
Competència clau: CCA.
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9. PREPARACIÓ DEL PROJECTE FINAL: QUÈ ENS QUEDA DE L’EDAT MITJANA?
(PART 1).
Temporalització:
1. Treball de recopilació d’informació amb referències bibliogràfiques facilitades pel
docent [annex 13], qui indicarà d’aquestes les pàgines que es poden consultar. Els
temes per a distribuir entre els grups de 5-6 persones són:
- Les arrels medievals de la Unió Europea
- Els estereotips de l’Edat Mitjana al cinema
- La identitat dels valencians
- L’odi a l’altre. Els refugiats hui, els jueus i musulmans d’ahir.
- La imatge del poder i el poder de la imatge: Joan Carles I i l’elefant; Alfons V el
Magnànim i el porc senglar
Justificació: Activitat final de síntesi: un treball inicial de recerca que es basa en
bibliografia secundària i que parteix de la visió actual de la realitat per entendre quines
concomitàncies hi ha amb l’Edat Mitjana o quins fets històrics d’aquella època encara
romanen hui en dia.

Concreció curricular
Objectius generals: a), b), c), d), e), g), j), l)
Continguts:
Estratègies per a definir problemes i formular preguntes o hipòtesis sobre les causes i
conseqüències, i el significat de les transformacions socials i espacials.
Estratègies per a l’elaboració de guions o plans per a indagar sobre processos històrics.
Aportació de solucions originals als problemes relatius a fets històrics.
Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
Ús d’estratègies de comprensió lectora i oral adequades al seu nivell.
Lectura i interpretació d’imatges.
Foment de la lectura de textos divulgatius sobre temes històrics.
Ús d’entorns d’aprenentatge de col·laboració.
Assumpció de distints rols en equips de treball.
Sentit crític i de la responsabilitat.
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Criteris d’avaluació:
Estratègies per a definir problemes i formular preguntes o hipòtesis sobre les causes i
conseqüències, i el significat de les transformacions socials i espacials.
Participar en equips de treball per aconseguir metes comuns assumint rols de treball
amb eficàcia i responsabilitat, recolzar als companys demostrant empatia i reconeixent
les seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes.
Seleccionar i organitzar la informació rellevant, d’acord amb uns objectius previs, a
partir de la comprensió de textos orals i escrits, continus i discontinus, usats com a
fonts, a les quals es pot accedir a través de diversos medis (biblioteques, Internet,
museus, eixides de camp).
Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per explicar processos històrics
que es desenvolupen en l’Edat Mitjana i contrastar diverses explicacions
historiogràfiques sobre dits processos.
Compara diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i explicar
a partir de dita comparació alguns conflictes socials en l’Edat Mitjana, les desigualtats
de classe i gènere, els canvis en les representacions artístiques o els moviments
culturals com l’humanisme i la revolució científica.
Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’Edat
Mitjana en tant que ha suposat un enriquiment del nostre patrimoni cultural i plantejarse com les diferències culturals propiciaren també situacions de discriminació a partir
del contrast de testimonis, imatges i representacions del passat.
Indicadors:
Assumeix diversos rols amb eficàcia i responsabilitat amb la guia del docent per
aconseguir metes comuns establertes pel grup.
Recolza als companys demostrant empatia i amabilitat i reconeixent, verbalment, les
seus aportacions amb respecte.
Resol conflictes dins del grup mitjançant el diàleg i igualitari fent ús de diverses
tècniques d’escoltar activament amb l’ajudes dels seus companys.
Estàndards d’aprenentatge: 1.1, 3.2, 3.3, 5.1, 6.1, 6.6, 8.1, 12.1.
Competència clau: AIP.
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10. ENLLESTIMENT DEL PROJECTE FINAL: QUÈ ENS QUEDA DE L’EDAT MITJANA?
(PART 2).
Temporalització:
1. Elaboració de la cartolina amb imatges i textos que sintetitzen els continguts de la
recerca i exposició grupal.
Justificació: Segona part de l’activitat final de síntesi: selecció d’imatges, redacció de
textos a partir de la informació recopilada i exposició oral.

Concreció curricular
Objectius generals: a), b), c), d), e), g), h), j), l)
Continguts:
Estratègies per a definir problemes i formular preguntes o hipòtesis sobre les causes i
conseqüències, i el significat de les transformacions socials i espacials.
Estratègies per a l’elaboració de guions o plans per a indagar sobre processos històrics.
Aportació de solucions originals als problemes relatius a fets històrics.
Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
Ús d’estratègies de comprensió lectora i oral adequades al seu nivell.
Lectura i interpretació d’imatges.
Foment de la lectura de textos divulgatius sobre temes històrics.
Ús d’entorns d’aprenentatge de col·laboració.
Assumpció de distints rols en equips de treball.
Sentit crític i de la responsabilitat.
Criteris d’avaluació:
Estratègies per a definir problemes i formular preguntes o hipòtesis sobre les causes i
conseqüències, i el significat de les transformacions socials i espacials.
Participar en equips de treball per aconseguir metes comuns assumint rols de treball
amb eficàcia i responsabilitat, recolzar als companys demostrant empatia i reconeixent
les seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes.
Seleccionar i organitzar la informació rellevant, d’acord amb uns objectius previs, a
partir de la comprensió de textos orals i escrits, continus i discontinus, usats com a
fonts, a les quals es pot accedir a través de diversos medis (biblioteques, Internet,
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museus, eixides de camp).
Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per explicar processos històrics
que es desenvolupen en l’Edat Mitjana i contrastar diverses explicacions
historiogràfiques sobre dits processos.
Compara diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i explicar
a partir de dita comparació alguns conflictes socials en l’Edat Mitjana, les desigualtats
de classe i gènere, els canvis en les representacions artístiques o els moviments
culturals com l’humanisme i la revolució científica.
Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’Edat
Mitjana en tant que ha suposat un enriquiment del nostre patrimoni cultural i plantejarse com les diferències culturals propiciaren també situacions de discriminació a partir
del contrast de testimonis, imatges i representacions del passat.
Indicadors:
Assumeix diversos rols amb eficàcia i responsabilitat amb la guia del docent per
aconseguir metes comuns establertes pel grup.
Recolza als companys demostrant empatia i amabilitat i reconeixent, verbalment, les
seus aportacions amb respecte.
Resol conflictes dins del grup mitjançant el diàleg i igualitari fent ús de diverses
tècniques d’escoltar activament amb l’ajudes dels seus companys.
Estàndards d’aprenentatge: 1.1, 3.2, 3.3, 5.1, 6.1, 6.6, 8.1, 12.1.
Competència clau: AIP.
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2.7. Atenció a la diversitat
Com hem apuntat a l’apartat que versava sobre la metodologia i els recursos, la
programació de l’atenció a la diversitat de la UD es basa en els nivells de la taxonomia
de Bloom que Anderson i Krathwohl (2001) van proposar (quadre 7). D’aquesta
manera, l’atenció a la diversitat està dirigida tant a l’alumnat que té més problemes com
al que té unes capacitats molt superiors a la mitjana, i l’avaluació es dissenyarà en
aquest sentit. El nivell d’exigència, doncs, variarà des de l’habilitat de pensament
d’ordre inferior –recuperar el coneixement de la memòria a llarg termini– fins a la
d’ordre superior –posar els elements entre si per formar un tot coherent; organitzar els
elements en una nova estructura–. I açò es du a terme a l’hora d’escometre cadascuna de
les activitats planificades, on l’adaptació al perfil de l’estudiant en qüestió esdevé
cabdal.
Quadre 10. Sessions amb materials i tasques per a activitats de baix nivell cognitiu.
POSSIBLES ADAPTACIONS
SESSIÓ
MATERIALS
1. Història i fantasia d’una
època obscura

- Resum de l’article.

TASQUES
- Subratllar els arguments que
comparteixes.
- Llegir preiconogràficament les
imatges.

2. Temps i espai de l’Europa
gòtica
3. Les conquestes cristianes
hispàniques. Segles XIII-XV

- Text de la conquesta sintetitzat.

4. Les conquestes cristianes
hispàniques, motiu de
celebració?

- Adaptació del llenguatge dels
textos.

- Introducció a l’exposició oral.

5. Epidèmies, fam i guerra
- Dibuix que reproduisca el rei
amb els seus atributs.

6. Ser rei a la tardor de l’Edat
Mitjana
7. Identitats religioses en
conflicte

- Adaptació del llenguatge dels
textos.

- Llegir preiconogràficament les
imatges.

8. L’esplendor del gòtic

- Dibuix en blanc i negre d’una
façana arquitectònica gòtica.

- Pintar cadascun dels elements i
escriure el nom pertinent.
- Configuració de la disposició
dels textos i imatges de la cartolina

9-10. Què ens queda de
l’Edat Mitjana?
Font: elaboració pròpia.
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Quadre 11. Sessions amb materials i tasques per a activitats d’alt nivell cognitiu.
POSSIBLES ADAPTACIONS
SESSIÓ
MATERIALS

TASQUES

1. Història i fantasia d’una
època obscura
- Cercar un major nombre de fets
històrics i explicar perquè s’han
inclòs a l’eix cronològic.
- Explicacions divergents des de
distintes teories.

2. Temps i espai de l’Europa
gòtica

3. Les conquestes cristianes
hispàniques. Segles XIII-XV
- Determinar i explicar les etapes
d’una festa commemorativa actual.

4. Les conquestes cristianes
hispàniques, motiu de
celebració?

- Treball optatiu sobre la Pesta
Negra amb major nombre de
referències bibliogràfiques.

5. Epidèmies, fam i guerra
6. Ser rei a la tardor de l’Edat
Mitjana

- Annex amb imatges d’altres reis
de la Cristiandat Occidental.

- Raonar sobre aquestes
acoblar-les al full giratori.

7. Identitats religioses en
conflicte

- Article resumit “Quan la justícia
és venjança”, de Ferran GarcíaOliver.

- Acoblar les conclusions de
l’article a les explicacions sobre
les imatges.

per

- Cerca d’obres escultòriques i
pictòriques als webs de museus.

8. L’esplendor del gòtic
9-10. Què ens queda de
l’Edat Mitjana?
Font: elaboració pròpia.

Tanmateix, presentem les possibles adaptacions que es realitzarien en cadascuna de les
sessions, pel que fa als materials i a les tasques (quadres 10 i 11). Els materials que
podrien modificar-se atenen a recursos textuals: resums i adaptacions del llenguatge
dels escrits amb una sintaxi diferent a la nostra. En aquest punt és on el criteri del
docent és important, car ell ha de ponderar quina variació pot produir-se al text original
sense que aquest perda cap sentit. Altrament, les opcions de les tasques alternatives a les
ja especificades a la seqüenciació poden ser moltes. A la figura 6 s’han determinat
algunes que han considerat –com no podia ser d’altra manera– la lectura de les imatges
artístiques, recurs principal de la UD, a partir dels nivells de formulació de continguts
relatius als fenòmens històrico-artístics que estableix la professora Ávila (1999, p. 42).
A les tasques no s’ha menystingut tampoc a l’alumnat amb una major capacitat de
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treball o motivació, al qual se li ofereix l’opció d’elaborar treballs optatius i d’ampliar
els seus coneixements mitjançant cerques més complexes.
Com ja s’ha vist a la seqüenciació de les activitats, la disposició en l’aula pot ser
individual i grupal. I és que d’aquesta manera es pretén evitar la unidireccionalitat del
discurs docent durant el procés d’ensenyança aprenentatge, afavorint així la
intercomunicació de tots els estudiants. De fet, segons el concepte de “zona de
desenvolupament pròxim” que va formular Lev Vigotsky, la interacció entre la persona
que ja domina un coneixement o habilitat i aquella que està en procés d’adquisició
enriqueix l’acció educativa, atès el nivell de desenvolupament potencial que és capaç
d’assumir un estudiant amb l’ajuda d’un company més eficaç. Així mateix, les
tècniques de treball cooperatiu, com el puzle d’Aronson o el full giratori, propicien dita
situació. L’objectiu últim, que la diversitat de l’alumnat no deixe de costat ni
endarrerisca el ritme de les sessions, doncs, l’avaluació ha de contemplar l’estimació de
tots els perfils de l’aula.
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2.8. Avaluació
Els criteris d’avaluació estan determinats a partir del Reial Decret 1105/2014, de 26 de
desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’Educació Secundària Obligatòria
i del Batxillerat. Boletín Oficial del Estado (3 gener 2015), núm. 3. Al quadre 11 es
relaciona, els criteris d’avaluació amb els indicadors d’èxit i els estàndards
d’aprenentatge.
Quadre 12. Relació dels criteris d’avaluació, indicadors d’èxit i estàndards d’aprenentatge.
Criteris d’avaluació

Indicadors d’èxit

Estand.
d’apren.

Seleccionar i organitzar la informació
rellevant, d’acord amb uns objectius
previs, a partir de la comprensió de
textos orals i escrits, usats com a fonts.

Selecciona la informació rellevant, d’acord amb
uns objectius previs, a partir de la comprensió i
interpretació, amb la guia del docent, de textos
orals i escrits, usats com a fonts.

1.1, 1.2,
1.3, 1.4,
8.1, 11.2,
12.1

Comunica de forma oral o per escrit el
procés d’aprenentatge i els seus
resultats mitjançant textos correspon.

Acompleix els requisits formals, l’adequació, la
coherència i la correcció gramatical corresponent
al seu nivell educatiu per a transmetre de forma
organitzada els seus coneixements.

7.1, 9.1,
9.2, 12.2,
13.1, 19.1,
21.2, 24.1,
27.2, 28.2

Usar
diferents
ferramentes
informàtiques per a buscar i
seleccionar
diversos
documents,
considerats com a fonts, de forma
contrastada en mitjans digitals.
Participar en equips de treball per
aconseguir metes comuns assumint
rols de treball amb eficàcia i
responsabilitat, recolzar als companys
demostrant empatia i reconeixent les
seues aportacions i utilitzar el diàleg
igualitari per a resoldre conflictes.
Realitzar de forma eficaç tasques o
projectes, tenir iniciativa per a
emprendre i proposar accions,

Usa diferents ferramentes informàtiques per a
buscar i seleccionar diversos documents,
considerats com a fonts tenint en compte la seua
qualitat, fiabilitat i el biaix de les fonts usant
criteris senzills.
Assumeix diversos rols amb eficàcia i
responsabilitat amb les pautes indicades pel
docent per aconseguir metes comuns establerts
pel grup.

12.1

Recolza a companys demostrant empatia i
amabilitat i reconeixent, verbalment, les seues
aportacions amb respecte.
Realitza de forma eficaç tasques o projectes
d’acord amb el seu nivell, tenint iniciativa per a
emprendre i proposar accions de forma
estructurada amb el recolzament del docent.
Mostra curiositat i interès durant el
desenvolupament de les tasques o projectes
d’acord amb el seu nivell i és capaç
d’automotivar-se i de perseverar per a superar els
obstacles amb la supervisió del docent.

Identificar les diferents fases de
processos de llarga duració com la
expansió dels regnes cristians a l’època
medieval o la difusió dels moviments
artístics com el gòtic i assenyalar els
canvis i les continuïtats rellevants que
es donen en dits processos.
Establir relacions entre diverses causes
i conseqüències per explicar processos

Assenyala els canvis i les continuïtats rellevants
que es donen en processos de llarga duració com
l’expansió dels regnes cristians en l’època
medieval o la difusió de moviments artístics com
el romànic i el gòtic a partir de diverses fonts.

Estableix relacions entre vàries causes i
conseqüències per a explicar processos històrics
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3.1, 4.1,
8.1, 10.1,
12.1, 20.1,
22.1, 33.1

històrics que es desenvolupen en
l’Edat Mitjana i contrastar diverses
explicacions historiogràfiques sobre
dits processos.

com els conflictes interns o guerres d’aquests
períodes basant-se en diverses fonts.

Comparar diversos conjunts de
creences, comportaments socials i
institucions i explicar a partir de dita
comparació alguns conflictes socials
en l’Edat Mitjana, els canvis en les
representacions artístiques.

Compara diversos conjunts de creences,
comportaments socials i institucions lligats a fets
històrics com els conflictes socials en l’Edat
Mitjana amb l’ajuda del docent a partir d’una
selecció de documents.

Contrastar
la
informació
que
proporcionen diverses fonts, tant
primàries com secundàries, per
conèixer les característiques de les
societats medievals o les seues
contradiccions amb l’ajuda de pautes
d’anàlisi i mostrar els límits de dites
fonts en relació amb el biaix derivat
del seu origen o autor o context a partir
d’algun exemple concret.

Contrasta la informació que proporcionen
diverses fonts, tant primàries com secundàries,
per a conèixer les característiques de les societats
medievals amb l’ajuda de pautes d’anàlisi.

Destacar la diversitat cultural generada
per les dinàmiques històriques de
l’Edat Mitjana en tant que ha suposat
un enriquiment del nostre patrimoni
cultural i plantejar-se com les
diferències culturals propiciaren també
situacions de discriminació a partir del
contrast de testimonis, imatges i
representacions del passat.

Mostra els límits de les fonts històriques usades
per a conèixer les característiques de les societats
medievals en relació amb el biaix derivat del seu
origen a partir d’algun exemple concret.

Es planteja com les diferències culturals en l’Edat
Mitjana donaren lloc a situacions de discriminació
(persecucions religioses) a partir del contrast de
testimonis, imatges i altres representacions del
passat.

5.1, 7.1,
13.1, 14.1,
17.1, 19.1,
19.2, 20.1,
23.1, 24.1,
28.2, 29.1,
31.2, 35.1

2.1, 2.2,
15.1, 25.1,
31.2

5.1, 15.1,
28.2, 29.1,
34.2

Font: elaboració pròpia.

Els instruments d’avaluació en són, principalment, dos: el diari/ quadern
d’aprenentatge de les sessions i el projecte final. D’aquesta manera és com es pretén
avaluar el treball cooperatiu que hauria de propiciar l’estratègia metodològica de
l’aprenentatge basat en projectes, així com de quin mode ha desenvolupat l’alumnat el
protagonisme que se li atorga durant cadascuna de les sessions. No obstant això, també
es té en compte altre instrument:
-

Quadern d’aprenentatge. Instrument que manifesta els resultats de
l’aprenentatge i que evidencia els problemes que van sorgint durant la realització
de les activitats. A més, pot plasmar les actituds que els estudiants prenen en
cada moment (Souto, 1998). Consta de dos parts ben diferenciades: breu resum
de la sessió a partir de l’experiència pròpia i reflexió suscitada a partir d’aquesta.

-

Treball optatiu. A la cinquena sessió, dedicada a epidèmies, fam i guerra,
s’ofereix als estudiants la possibilitat d’elaborar un treball optatiu sobre la Pesta
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Negra que ha de basar-se en la lectura d’un capítol de La Peste Negra, 13461353: la historia completa, d’Ole J. Benedictow. Es valorarà la capacitat de
síntesi, reflexió i interpretació d’una referència bibliogràfica.
-

Projecte final. A les dues darreres sessions l’alumnat, organitzats per grups,
elegeix un dels temes que ha de versar sobre aquells fets històrics que han
romàs, o almenys influït, en la realitat actual. El concepte de canvi i continuïtat –
pensament històric– és, consegüentment, cabdal. El docent ha d’exercir en
qualitat de guia, tot parant esment en la participació i contribució de l’estudiant
respecte del grup. Tanmateix, també es considera la coavaluació dels integrants
de la resta de grups.

D’aquests instruments resulten les següents rúbriques configurades a partir dels
indicadors d’èxit que estableix el marc legislatiu:
Quadre 13. Rúbrica d’avaluació del quadern d’aprenentatge.

Alumne/a:
Desenvolupament
inicial

Desenvolupament en
procés

Desenvolupament
adequat

Desenvolupament
òptim

Presentació
formal

No segueix un
ordre clar.

Cert desordre en els
apartats

Segueix les pautes
establertes pel
docent

Treball molt
ordenat i clar

Resum de les
sessions

Falten sessions.
Desorganització

Resums poc
concisos

Totes les sessions
resumides però amb
poca aportació
personal

Resums precisos
amb aportacions
pròpies oportunes

Reflexió i opinió
personal

Escasses i
superficials.
Falten sessions

Falten sessions.

Correctes però poc
meditades

Apropiades.
Demostren
maduresa i domini
de la matèria

Font: elaboració pròpia.

Quadre 14. Rúbrica d’avaluació del treball optatiu.

Avaluació de l’equip (noms):
Desenvolupament
inicial

Desenvolupament en
procés

Estructura

Sense lògica

Selecció de temes
amb poques
connexions

Busca una línia
lògica per donar
sentit al discurs

Dóna sentit al
discurs i elabora
conclusions

Continguts
teòrics

Selecció exigua.
Copia del text

Bona selecció però
copia del text

Raonaments ben
fonamentats

Reelaboració i
maduresa reflexiva.
Cita les fonts

Font: elaboració pròpia.
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Desenvolupament
adequat

Desenvolupament
òptim

Quadre 15. Rúbrica d’avaluació de l’exposició grupal

Avaluació de l’equip (noms):
Desenvolupament
inicial

Desenvolupament en
procés

Desenvolupament
adequat

Desenvolupament
òptim

Cartolina

Amb poc criteri

Amb poc criteri
però amb interès

Amb criteri, l’entén
però no s’apropia
d’ella

La coneix, sap en
què consisteix i
s’immisceix en ella

Treball en equip

Descoordinació.
Determinats
integrants
participen menys
que altres

Tots intervenen

Bon ajust dels
temps. Cohesió del
discurs

Coneixen el que
diuen fins al punt
que els integrants
referencien al que
diuen els altres

Exposició grupal

Nul·la o poca
preparació.
Llegeixen.

Poca preparació i
s’entén amb
dificultats.
Informació gràfica

Bona preparació
amb poques
dificultats de
transmissió

L’entenen i capten
l’atenció de la
classe. Equilibri
entre text i imatge

Font: elaboració pròpia.

Quadre 16. Rúbrica de coavaluació de l’exposició grupal

Avaluació de l’equip (noms):
Desenvolupament
inicial

Desenvolupament en
procés

Desenvolupament
adequat

Desenvolupament
òptim

Selecciona la
informació

Amb poc criteri

Amb poc criteri
però amb interès

Amb criteri,
l’entenen però no
s’apropien d’ella

La coneixen, saben
en què consisteix i
s’immisceixen en
ella

Comunica
oralment

Nul·la o poca
preparació.
Llegeixen.

Poca preparació i
s’entén amb
dificultats

Bona preparació
amb poques
dificultats de
transmissió

L’entenen i capten
l’atenció de la
classe

Usa informació
gràfica

No n’usen

Llegeixen la
pantalla perquè hi
ha molt de text

Bon suport visual
del que es comenta

Equilibri entre
imatge i text.
Adaptada al que
volen transmetre

Treball en equip

Descoordinació.
Determinats
integrants
participen menys
que altres

Tots intervenen

Bon ajust dels
temps. Cohesió del
discurs

Coneixen el que
diuen fins al punt
que els integrants
referencien al que
diuen els altres

Font: elaboració pròpia.

En suma, els criteris de qualificació se centren en els dos principals instruments
d’avaluació susdits. A ambdós se’ls atorga el mateix pes respecte de la nota. El treball
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optatiu, per la seua pròpia naturalesa, afegeix un percentatge de fins al 20% de la nota.
A més, cal apuntar que no sols s’ha evitat la centralitat de l’examen o prova escrita a la
qual estan acostumats els estudiants, sinó que, en definitiva, s’ha menystingut. Així ho
hem cregut convenient ateses les maneres de procedir durant el desenvolupament de la
UD, basades en la tríada metodològica: pensament històric – ABP – imatge artística.
Quadre 17. Criteris de qualificació.

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

PERCENTATGE DE LA NOTA

Quadern d’aprenentatge

50%

Projecte final

40%

Coavaluació del projecte final

10%

Treball optatiu

Fins un 20% sobre la nota global

Font: elaboració pròpia.

En darrer terme, hem cregut convenient establir l’avaluació pròpia del docent que
dirigeix la UD. Aquesta s’ha de basar en la seua capacitat de gestors d’espais
d’aprenentatge i tot el que açò comporta: saber escoltar a l’alumnat i atendre les
necessitats de cadascun dels perfils de l’aula, dirigir però no assumir el paper
preponderant dels moments que no ho exigisquen, formar els grups de treball
àvidament, resoldre els conflictes en l’aula i un llarg etcètera que hauria de determinar
el bon judici del docent mateix.
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3. Conclusions
Bé podria afirmar-se que el propòsit inicial de TFM que vam plantejar-nos al
començament del curs acadèmic ha esdevingut un objecte d’estudi amb notòries
possibilitats de recerca. Aleshores, la nostra formació era, eminentment, en Història de
l’Art, i quan vam exposar el primer projecte d’UD al nostre tutor, ell va orientar
aquestes premisses sense negar l’essència de la idea en qüestió: una proposta didàctica
basada en la imatge artística. Conclòs el treball, s’ha comprovat que les destreses
d’Història de l’Art poden ser una alternativa als límits que evidencia la presència
d’aquesta disciplina al currículum. En efecte, la imatge artística és un nexe d’unió, es
pot despertar de manera sistemàtica la capacitat d’observació estètica alhora que
s’afavoreix una aproximació al període històric.
El primer tram d’aquest camí que ha traçat el TFM es fonamentava en una pregunta:
quina funció didàctica acoblen els manuals escolars de Ciències Socials –Història– de
2n d’ESO a les imatges artístiques? Era una pregunta que es podia respondre rellegint
els articles dels especialistes en aquest tema, no obstant això, les anàlisis no aplegaven
fins els nostres dies. La nostra pretensió, per tant, era comprovar-ho per mà pròpia.
Encara que provisionals pel fet de basar-se en l’anàlisi de tres llibres de text, els
resultats eren esclaridors per si mateixos. Malgrat l’arcaic predomini de la imatge
il·lustrativa ha caigut en desús, l’ús documental que propicia l’aproximació iconogràfica
i iconològica no s’explota convenientment, ni molts menys l’examen de la imatge per
acostar-nos a una història medieval contextual que no sols busque reintegrar el significat
de les obres en el seu context original, sinó que s’intente utilitzar aquest com a mitjà de
control dels resultats.
Així mateix, la UD advera que mitjançant una selecció premeditada d’imatges i una
formulació de qüestions concretes envers aquestes s’economitza temps quant a
l’acompliment de les necessitats bàsiques que exigeix la llei, al mateix temps que es
propicia l’atenció cap als sis grans conceptes metodològics del pensament històric. I és
que tots aquests es treballen al llarg de la seqüenciació de les activitats sempre basantnos en el marc legislatiu vigent, si bé fent ressò d’aquells coneixements que hem cregut
oportuns.
La proposta didàctica es desenvolupa en un entorn d’aprenentatge de col·laboració –
dissenyat en el context del centre educatiu en el qual hem dut a terme el pràcticum–, tot
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formant part d’un projecte coherent que parteix de la possible motivació de l’estudiant
amb la preparació d’un detonant, les síntesis experimentals de cada sessió i que finalitza
amb l’enllestiment d’un producte final recopilatori dels coneixements planificats. I tot
açò es projecta amb la voluntat de fer-ho realitat, per això es configura des de la
programació d’aula d’un col·legi determinat. Amb tot plegat, la UD ha representat el
primer pas dins un llarg recorregut que mamprenem ara i que visualitzem la seua
extensió llarga i espaiosa, però que, per sort, no aconseguim albirar la seua fi.
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Referències legislatives
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Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic de
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gener 2015), núm. 3.
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5. Annexos

Annex 1. Programació d’aula de la Unitat Didàctica adaptat al model del Col·legi de Les Filles de la Caritat La Milagrosa de Cullera (València).
PROGRAMACIÓ D’AULA / UNITAT DIDÀCTICA INTEGRADA (UDI)
Etapa

Secundària

Nivell

2n

Ciències Socials. Geografia i Història

Assignatura/codi

Títol: Veure l’Edat Mitjana, una Unitat Didàctica d’imatges artístiques

Temporalització: 16 d’octubre – 9 de novembre (2017)

Justificació: El fet d’economitzar temps, de manera més patent i cohesionada, mitjançant una selecció acurada de les imatges artístiques que propicien el
treball de conceptes com la continuïtat i el canvi, la transformació, la modificació o la ruptura en el discurs històric

Possibles connexions (marcar amb X):
Pla Acció Tutorial

Pla Pastoral

Mediambient

Foment Lector

Família / Escola

CONCRECIÓ CURRICULAR (Doc Pont)
Object.
Generals

Continguts

Criteris
d’avaluació

Indicadors

(Només la
lletra)

(Únicament els que es vagen a utilitzar)

(Element
PRESCRIPTIU
del currículum)

(Si aprecies diferents processos cognitius dins d’un criteri i t’interessa avaluar per
separat)

b), e), f),
g)

Estratègies per a definir problemes i formular preguntes
o hipòtesis sobre les causes i conseqüències, i el
significat de les transformacions socials i espacials.

1.1

Selecciona la informació rellevant, d’acord amb uns objectius previs, a
partir de la comprensió i interpretació, amb la guia del docent, de
textos orals i escrits, usats com a fonts.
Acompleix els requisits formals, l’adequació, la coherència i la
correcció gramatical corresponent al seu nivell educatiu per a
transmetre de forma organitzada els seus coneixements.
Realitza de forma eficaç tasques o projectes d’acord amb el seu nivell,
tenint iniciativa per a emprendre i proposar accions de forma
estructurada amb el recolzament del docent.

Estratègies per a l’elaboració de guions o plans per a
indagar sobre processos històrics.
Aportació de solucions originals als problemes relatius a
fets històrics.
Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.

1.2
1.3
1.4

Estàndards
d’aprenentatge
R.D.
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
8.1, 11.2, 12.1,
7.1, 9.1, 9.2,
12.2, 13.1, 19.1,
21.2, 24.1, 27.2,
28.2

Comp.
Clau
(CCC)
+ CESP

CAA

Mostra curiositat i interès durant el desenvolupament de les tasques o
projectes d’acord amb el seu nivell i és capaç d’automotivar-se i de
perseverar per a superar els obstacles amb la supervisió del docent.
b), e), f),
h), j), l)

Ús de diversos procediments per obtenir i registrar
informació sobre fets històrics i geogràfics a partir de
fonts variades.

1.5

Usa diferents ferramentes informàtiques per a buscar i seleccionar
diversos documents, considerats com a fonts tenint en compte la seua
qualitat, fiabilitat i el biaix de les fonts usant criteris senzills.
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CCL
CAA

Ús d’estratègies de comprensió lectora i oral adequades
al seu nivell.

CD

Lectura i interpretació d’imatges.
Foment de la lectura de textos divulgatius sobre temes
històrics.
Classificació i ús crític de fonts d’informació.
Habilitats de comunicació pròpia del seu nivell.
Ús d’entorns d’aprenentatge de col·laboració.

1.6

Ús crític de buscadors en Internet: consideració de la
qualitat i biaix de les fonts.

1.7

Assumpció de distints rols en equips de treball.
Sentit crític i de la responsabilitat.
duració,

4.1

L’expansió dels regnes cristians: el procés de conquesta,
repoblació i colonització. El Regne de València.

4.2

Nocions relatives al temps
simultaneïtat, canvi i successió.

històric:

La Baixa Edat Mitjana a Europa (segles XIV i XV). La
crisi de la Baixa Edat Mitjana: la “Pesta Negra”.
L’enfortiment de la monarquia. Les Corts medievals.
Noció d’explicació causal i interpretació històrica.

4.5

La diversitat cultural i la seua difusió: Les
manifestacions artístiques de l’art gòtic i el patrimoni
històric-artístic.

4.6

Conflictes entre musulmans, jueus i cristians. Situacions
de marginació i exclusió social.
Fonts per al coneixement de la història medieval. Els
límits de les fonts.

Recolza a companys demostrant empatia i amabilitat i reconeixent,
verbalment, les seues aportacions amb respecte.
Assenyala els canvis i les continuïtats rellevants que es donen en
processos de llarga duració com l’expansió dels regnes cristians en
l’època medieval o la difusió de moviments artístics com el romànic i
el gòtic a partir de diverses fonts.

4.3
4.4

CSC
CAA

Assumeix diversos rols amb eficàcia i responsabilitat amb les pautes
indicades pel docent per aconseguir metes comuns establerts pel grup.

Estableix relacions entre vàries causes i conseqüències per a explicar
processos històrics com els conflictes interns o guerres d’aquests
períodes basant-se en diverses fonts.
Compara diversos conjunts de creences, comportaments socials i
institucions lligats a fets històrics com els conflictes socials en l’Edat
Mitjana amb l’ajuda del docent a partir d’una selecció de documents.
Contrasta la informació que proporcionen diverses fonts, tant
primàries com secundàries, per a conèixer les característiques de les
societats medievals amb l’ajuda de pautes d’anàlisi.
Mostra els límits de les fonts històriques usades per a conèixer les
característiques de les societats medievals en relació amb el biaix
derivat del seu origen a partir d’algun exemple concret.
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3.1, 4.1, 8.1,
10.1, 12.1, 20.1,
22.1, 33.1, 5.1,
7.1, 13.1, 14.1,
17.1, 19.1, 19.2,
23.1, 24.1, 28.2,
29.1, 31.2, 35.1,
2.1, 2.2, 15.1,
25.1, 31.2, 5.1,
28.2, 29.1, 34.2

CSC
CAA

TRANSPOSICIÓ DIDÀCTICA
Escenaris d’aprenentatge:

Aula

TASCA (T)

ACTIVITATS (A)

EXERCICIS (E)

(Cadascú dels passos que condueixen a la consecució de la TASCA)

(Seqüencia d’exercicis mecànics i repetitius que van fixant la base de l’aprenentatge. Es solen aprofitar els que proposen els llibres de text i altres
recursos. Interessant codificar per concretar temporalització.)

A1. Observació de les imatges i reflexió a partir de les
preguntes
A2. Lectura de un article i comentari grupal relacionat

E1. Observació de les imatges de l’annex, les quals estan inspirades en l’Edat Mitjana i algunes, inclús, són producte
d’aquella època.
E2. Reflexió a partir de les preguntes:
-

Com conceps l’Edat Mitjana? Quines imatges s’acoblen a la teua concepció?

-

El 24 d’octubre de l’any 2014 des de Brussel·les el president del govern, Mariano Rajoy, va afirmar en un
sentit pejoratiu que el moviment per la independència de Catalunya era “un viatge a l’Edat Mitjana”. Qui
o què ha conformat la idea de l’Edat Mitjana que tenim hui en dia?

E3. Lectura de l’article “La Edad Media no fue como cuentan en Juego de Tronos” i del breu raonament de l’historiador
Jacob Burckhardt.
E4. Comentari grupal fent ressò dels aspectes irracionals, arcaics, fantasiosos i violents que la tradició cultural ha acoblat a
l’Edat Mitjana.
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A1. Concepte de “gòtic”
A2. Qüestions sobre imatges artístiques.
A3. Elaboració d’un eix cronològic i cerca de les escenes de
les imatges

E1. Explicació del concepte de “gòtic” com a terme despectiu, període històric i estil artístic.
E2. Les imatges de l’annex representen la manera d’organitzar i concebre el temps a l’Europa gòtica. Quina visió del món
tenien? Com creien que era la Terra? I mitjançant quins esdeveniments identificaven els dies i els mesos de l’any?
E3. Elaboració d’un eix cronològic –pots partir de la línia del temps de l’annex– a partir de les imatges de l’annex.
E4. Llegint primer el rètol de la imatge, hauràs de cercar a Internet quines escenes representen cadascuna. Per a tal propòsit
pots accedir als webs de les biblioteques i dels museus pertinents, a Google Imatges o a la base virtual dels museus
d’Europa, la Web Gallery of Art.

A1. Elaboració d’un puzle d’Aronson per grups i exposició
oral

E1. Sobre l’eix cronològic que l’alumnat va elaborar la darrera sessió es fa un puzle d’Aronson:
- Grups de 4-6 alumnes.
- A cada grup se li assigna un tema d’estudi ja desenvolupat: La batalla de las Navas de Tolosa, la conquesta de Mallorca
i València, la conquesta de Còrdova i Sevilla, la batalla del “Estrecho”, la conquesta de Granada. El llegeixen i comenten.
- Els grups es barregen amb l’objectiu de que cada integrant ha d’explicar el seu tema a la resta de companys del seu nou
conjunt.
E2. Un representant de cada grup exposa el seu tema oralment.

A1. Descripció i interpretació de les imatges i textos i debat
grupal

E1. Descripció i interpretació de les imatges i textos.
E2. Debat grupal sobre aquests fent ressò de:
a) La parcialitat de les fonts.
b) És lícit el fet de celebrar o commemorar aquelles efemèrides cristianes (2 de gener a Granada, 9 d’octubre a València i
31 de desembre a Mallorca) hui en dia?.

A1. Visualització de documental i reflexions
A2. Activitat sobre la Pesta Negra

E1. Introducció als segles XIV i XV visualitzant el documental “La época de las tragedias”, RTVE (2015).
E2. Comentaris sobre:
- Períodes de fam, augment del preu del blat, sequeres i males collites.
- Persistència de les guerres: Cent Anys, dues Roses i dos Peres.
E3. Activitat sobre la Pesta Negra.
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- Especificar l’expansió de la Pesta a la Península Ibèrica a partir del mapa polític. S’ha d’usar com a base
l’estudi d’Ole J. Benedictow (2011).
A1. Explicació de l’enfortiment de les monarquies de la
Criatiandat Occidental i full giratori

històrica

E1. L’enfortiment de les monarquies de la Cristiandat Occidental a partir de l’estudi de dos casos concrets:
- Frederic II Hohenstaufen, l’estupor mundi, emperador del Sacre Imperi Romano Germànic.
- Pere IV el Cerimoniós, rei de la Corona d’Aragó.
E2. El full giratori. S’entrega un full a cada grup, el qual ha de redactar un resum sobre un dels temes que s’han tractat a la
sessió. Mentre es redacta el professor pot anar fent que els fulls es vagen intercanviant entre diferents equips. El resultat
final ha de ser un resum coherent. Cada full conté dues imatges que representen unes corts medievals presidides per Jaume I
el Conqueridor, rei de la Corona d’Aragó. Han de descriure els atributs iconogràfics que porta.

A1. Observació i descripció dels personatges de les imatges i
explicació de la coexistencia de les tres religions
A2. Lectura dels textos que versen sobre els assalst a la
jueria

E1. Observació i descripció de la caracterització dels personatges (tocat, barba i vestimenta) de les imatges de l’annex, així
com de les accions que duen a terme.
E2. Explicació de la coexistència de tres religions a la societat cristiana medieval. Debat a partir de les següents preguntes:
- Aquestes eren les convencions de les representacions dels musulmans i els jueus, quines connotacions pejoratives
comporten?
- Els retaules estaven exposats perquè el públic assistent els veiera i, inclús, aprenguera la història bíblica a partir d’ells,
en conseqüència, de quina manera creus que conviurien les tres religions a la societat medieval?
E3. Lectura dels textos que versen sobre els assalts a la jueria (1391) i la moreria de València (1455).
- Causes i conseqüències d’aquells assalts.
- Tractar els conceptes de mudèjar i morisc.

A1. Periodització del gòtic, breu introducció al vocabulari i
diferències respecte del romànic
A2. Aplicació de les explicacions a les obres d’art per grups

E1. Periodització del gòtic
E2. Breu introducció al vocabulari específic de l’art gòtic
E3. Diferències respecte del romànic.
E4. Per grups, aplicar-ho a les obres d’art.

A1. Treball de recopilació d’informació amb referències
bibliogràfiques

E1. Treball de recopilació d’informació amb referències bibliogràfiques facilitades pel docent, qui indicarà d’aquestes les
pàgines que es poden consultar. Els temes per a distribuir entre els grups de 5-6 persones són:
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- Les arrels medievals de la Unió Europea
- Els estereotips de l’Edat Mitjana al cinema
- La identitat dels valencians
- L’odi a l’altre. Els refugiats hui, els jueus i musulmans d’ahir.
- La imatge del poder i el poder de la imatge: Joan Carles I i l’elefant; Alfons V el Magnànim i el porc senglar
A1. Elaboració de la cartolina.

E1. Selecció d’imatges i textos.
E2. Acoblament d’aquests a la cartolina.
E3. Exposició oral grupal.

CESP (competència espiritual): Si a la unitat didàctica no arriben vinculacions de la CESP de la mà dels criteris d’avaluació, en qualsevol element d’aquesta programació es pot vincular només observant correspondència amb
qualsevol descriptor de CESP. Eixe element de la programació quedaria pintat de morat.
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VALORACIÓ DE L’APRENENTATGE (AVALUACIÓ)
E/A/T
procedència

Criteris / Indicadors d’avaluació

Instruments
d’informació
(Rúbrica, escala observació,
control oral/escrit, porfoli...)

Seleccionar i organitzar la informació rellevant, d’acord amb uns objectius previs a partir de la comprensió lectora d’un text escrit.
A1 / E1, E2
A2 / E3. E4

A1 / E1
A2 / E2, E3
A3 / E4

Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com secundàries, per conèixer les característiques de les societats
medievals o les seues contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits de dites fonts en relació amb el biaix derivat del seu
origen o autor o context a partir d’algun exemple concret.

Quadern d’aprenentatge

Ús crític de buscadors en Internet: consideració de la qualitat i biaix de les fonts.

Quadern d’aprenentatge

Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com la expansió dels regnes cristians a l’època medieval.
Comunicar de forma oral o escrita el procés d’aprenentatge i els seus resultats.

A1/ E1, E2

Participar en equips de treball per aconseguir metes comuns assumint rols de treball amb eficàcia i responsabilitat, recolzar als companys
demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes.

Quadern d’aprenentatge

Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com la expansió dels regnes cristians a l’època medieval
Selecciona i organitza la informació rellevant d’acord amb uns objectes previs, a partir de la comprensió de textos escrits, usats com a fonts, a
les quals es pot accedir a través de diversos mitjans.
A1/ E1, E2

Acompleix els requisits formals, l’adequació, la coherència i la correcció gramatical corresponent al seu nivell educatiu per a transmetre de
forma organitzada els seus coneixements.

Quadern d’aprenentatge

Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com secundàries, per conèixer les característiques de les societats
medievals o les seues contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits de dites fonts en relació amb el biaix derivat del seu
origen o autor o context a partir d’algun exemple concret.
A1/ E1
A2/ E2, E3

Interpretar les dades, evidència i informació mitjançant la seua representació en forma de gràfica i situar els fets fonamentals en una perspectiva
temporal quant a successió, simultaneïtat i duració i en un context geogràfic.

Quadern d’aprenentatge
Treball optatiu

A1/ E1, E2

Participar en equips de treball per aconseguir metes comuns assumint rols de treball amb eficàcia i responsabilitat, recolzar als companys
demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes.

Quadern d’aprenentatge

A1/ E1
A2/ E2, E3

Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com secundàries, per conèixer les característiques de les societats
medievals o les seues contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits de dites fonts en relació amb el biaix derivat del seu
origen o autor o context a partir d’algun exemple concret.
Planificar la realització de una indagació individual amb la guia del docent sobre les causes i conseqüències de fets i processos històrics
corresponents a aquest nivell mitjançant la formulació de problemes a partir de preguntes i hipòtesis i proposar un pla ordenat i flexible
d’accions que facilite la selecció d’informació i recursos a partir de fonts diverses.
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Quadern d’aprenentatge

Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’Edat Mitjana en tant que ha suposat un enriquiment del nostre
patrimoni cultural i plantejar-se com les diferències culturals propiciaren també situacions de discriminació a partir del contrast de testimonis,
imatges i representacions del passat.
A1 / E1, E2
A2 / E3. E4

Participar en equips de treball per aconseguir metes comuns assumint rols de treball amb eficàcia i responsabilitat, recolzar als companys
demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes.

Quadern d’aprenentatge

Destacar amb perspectiva històrica fets històrics i inferir la relació de tals fets del passat amb fenòmens com el patrimoni històric o la influència
d’un moviment cultural en l’art.
Estratègies per a definir problemes i formular preguntes o hipòtesis sobre les causes i conseqüències, i el significat de les transformacions socials
i espacials.
Participar en equips de treball per aconseguir metes comuns assumint rols de treball amb eficàcia i responsabilitat, recolzar als companys
demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes.
Seleccionar i organitzar la informació rellevant, d’acord amb uns objectius previs, a partir de la comprensió de textos orals i escrits, continus i
discontinus, usats com a fonts, a les quals es pot accedir a través de diversos medis (biblioteques, Internet, museus, eixides de camp).

A1/E1
A2/ E2, E3

Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per explicar processos històrics que es desenvolupen en l’Edat Mitjana i contrastar
diverses explicacions historiogràfiques sobre dits processos.
Compara diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i explicar a partir de dita comparació alguns conflictes socials en
l’Edat Mitjana, les desigualtats de classe i gènere, els canvis en les representacions artístiques o els moviments culturals com l’humanisme i la
revolució científica.
Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’Edat Mitjana en tant que ha suposat un enriquiment del nostre
patrimoni cultural i plantejar-se com les diferències culturals propiciaren també situacions de discriminació a partir del contrast de testimonis,
imatges i representacions del passat.
Les qualificacions queden conformades als quaderns de seguiment de l’alumnat (Quaderns paper / Excell / Idoceo...)
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Exposició grupal

Annex 2

Fig. 1: Fotograma de la sèrie “Game of Thrones”, temp. 5, cap. 9, 2015.

Fig. 2: Fotograma de la pel·lícula “A Knight’s Tale”, 2001.

Fig. 3: Inicial miniada del “Vidal Mayor”, vers 12901310, Paul Getty Museum, Los Angeles.
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Fig. 4: Taula central del retaule de la Vera Creu,
Miquel Alcanyís, primera dècada del segle XV,
Museu Sant Pius V, València.

Fig. 5: Assalt a l’Abisme de Helm, El Senyor dels Anells, les Dos Torres, 2002.

Annex 3
Jakob Burckhardt, La cultura del Renaixement a Itàlia, 1860.
“En l’Edat Mitjana, la consciència humana romania, com coberta per un vel,
somiant o en estat d’entreson [...] i l’home només es reconeixia a ell mateix com a
membre d’una raça, poble, partit, família o una altra forma qualsevol del
col·lectiu [...]. Va ser a Itàlia, en el Renaixement, on es va esvair en l’aire eixe vel
per primera vegada”.
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Annex 4

Fig. 1: Mapamundi d’un salteri (recull de salms), vers 1260, British Library, Latin 2139.
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Fig. 2: Relleu escultòric dels mesos de juliol, agost i setembre amb els corresponents signes del zodíac,
vers 1220-1230, façana occidental del pòrtic nord de la catedral d’Amiens.

Fig. 3: Mes de juny, Llibre d’hores (hores de l’any litúrgic) del Duc de Berry, germans Limbourg, vers
1410-1415, Ms. 65, Museu del Comte de Chantilly.
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Fig. 4: Calendari del mes de febrer, llibre d’hores del papa Alexandre VI, entre 1500 i 1503, Biblioteca
Reial Albert I, Brussel·les, ms. IV. 480, f. 3v-4.

Fig. 5: Santa Eulàlia, santa Anna i sant Jaume al santoral del llibre d’hores del papa Alexandre VI.

Annex 5

1200

1500

1212
Batalla de las
Navas de Tolosa

1492
Conquesta
cristiana
de Granada
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Annex 6

Fig. 1: Taula central del retaule de sant Jordi, Andreu Marçal de Saxònia, Victoria&Albert Museum,
Londres.

Fig. 2: Detall d’una miniatura a una versió del Decameró de Bocaccio, Biblioteca Nacional de França,
Français 239, f. 1.
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Fig. 3: Miniatura a la crònica d’un concili eclesiàstic rellevant narrat per Ulrich Richental, Catedral de
Constança.

Fig. 4: Miniatura a la crònica d’una guerra rellevant escrita per Jean Froissart, Biblioteca Nacional de
França, Français 2643.
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Fig. 5: Façana de santa Maria de la catedral de Burgos, Juan de Colonia entre altres.
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Annex 7

Fig. 1: Dues fotografies del “Día de la Toma de Granada”, 2016, publicades pel diari El Mundo.

Fig. 2: L’alcalde de València Joan Ribó amb la senyera de la ciutat, 2015, publicada pel diari electrònic
Laicismo.org.
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Fig. 3: El Momo i la Moma a la festa del 9 d’octubre, 2016, fotografia de Leonor Linares.

“I quan vingué l’endemà, a hora de vespres, enviàrem a dir al rei i al rais
Abulfamalet que, per tal que els cristians saberen que València era nostra, i per tal
que no els feren cap mal, calia que posaren la nostra senyera a la torre que ara és
del Temple. I ells digueren que els semblava bé. I nós anàrem a la rambla, entre el
real i la torre, i quan veiérem la nostra senyera dalt de la torre, descavalcàrem, i ens
giràrem cap a orient i ploràrem dels nostres ulls, i besàrem la terra per la gran
mercè que Déu ens havia fet. I tot seguit els sarraïns apressaren l’eixida, dins dels
cinc dies que havien convingut amb nós, i al tercer dia tots estaven preparat per a
eixir”.
El Llibre dels fets de Jaume I (vers l’any 1270).
Edició del text a cura d’Antoni Ferrando i Vicent Josep Escartí (2008).

“Més tard el destí colpejà Balansiyya [València]. L’infidel féu desaparèixer la fe
vertadera i les campanes reemplaçaren la crida del muetzí. Quina gran pèrdua per
a l’Islam! Quina tristes per a l’oració i el dejú la d’aquell fatídic 18 de sàfar del 606
de l’Hègira [28 de setembre de 1238]! La nostra ciutat caigué davant el tirà Yaqmú
al-Barsaluní [Jaume I, rei d’Aragó]! Prengueren milers dels nostres i els mataren o
els vengueren com a esclaus. Els altres quedàrem subjugats, vençuts. Fórem
desposseïts dels nostres béns, expulsats de les nostres cases i les nostres terres;
mamprenguérem el camí de l’exili”.
Registre dels començaments, els fets i la fi dels àrabs i els
berbers en les medines d’Alandalús, (finals del segle XIII).
Transcripció i edició a cura de Vicent Baydal (2016).
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Fig. 4: Edils portant l’estendard durant la festa de la conquesta de Mallorca, 2016, publicada pel diari
electrònic AraBalears.cat.

Fig. 5: Reunió en el campament i assalt a la ciutat de Mallorca, dos detalls de les pintures murals del
Palau Caldes de Barcelona, vers 1285-1290, Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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“I, quan els sarraïns de la vila [Mallorca] veieren que la ciutat era envaïda,
n’eixiren, entre homes i dones, ben bé trenta mil (...). I eren tantes les riqueses i el
guany que els cavallers i els homes de peu trobaven per la ciutat, que no es
preocupaven dels que fugien. I el darrer sarraí que se n’anà d’aquell loc fou el rei
de Mallorca. I els altres sarraïns, que veieren que els cavallers amb cavalls armats i
els homes de peu havien desfet aquell lloc, anaren a amagar-se per les cases,
cadascú com millor podia. Però no aconseguiren amar-se tan fàcilment que no en
moriren vint mil en entrar”.
El Llibre dels fets de Jaume I (vers l’any 1270).
Edició del text a cura d’Antoni Ferrando i Vicent Josep Escartí (2008).

“Els núvols que plovien sang alimentaren l’aigua dels bassiots d’aquell dia, i per
tal cosa els cavalls foren anomenats nedadors a causa de la natació que hagueren
de practicar (...). El rei d’Aragun es presentà a ells i els va prometre que serien ben
tractats i dictà a favor seu l’edicte de protecció. La fe que se’ls havia donat fou
conculcada després i els vengueren en el mercat de la ignomínia. (...) les dones
portaven en braços els petits, els homes duien cordes en els seus colls; i, a quants
ancians fou negat l’aliment i no se’ls tingué misericòrdia?”.
Kitab Ta’rih Mayurqa, crònica àrab de la Conquesta de Mallorca (vers l’any 1230).
Traducció al català a cura de Guillem Rosselló i Nicolau Roser (2008).
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Annex 8

Fig. 1: Mapa dels regnes ibèrics en el segle XV.
Font: blog del grup Harca, Frederic Aparisi, Vicent Baydal i Ferran Esquilache (2015).

Expansió de la Pesta Negra:
1- Del Rosselló i Perpinyà a Barcelona.
2- De Mallorca a Tarragona, València i Almeria.
3- De Valencia a Terol, i d’ací a Madrid i Toledo.
4- D’Almeria a Granada i La Mancha.
4- De Bordeus a La Coruña i Portugal.
5- De Sant Sebastià a Navarra.
Font: La Peste Negra, 1346-1353: la historia completa, Ole J. Benedictow (2011).

“La conquista de los reinos hispánicos por la Peste Negra se llevó a cabo mediante
una estrategia compleja y llamativamente eficaz y con un ímpetu y un ritmo
extraordinarios. Su territorio fue invadido por cinco ejércitos distintos, procedentes
todos ellos de Marsella, y el transporte en barco desempeñó una función
fundamental en la gran estrategia de la Peste Negra”.
La Peste Negra, 1346-1353: la historia completa, Ole J. Benedictow (2011).

“La Peste Negra se delataba tanto en hombres como en mujeres, por la aparición
de ciertos tumores en mayor o menos número en las ingles o en las axilas; algunos
alcanzaban el tamaño de una manzana corriente, otros el de un huevo”.
El Decameró, Giovanni Bocaccio (1350).
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Annex 9
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Annex 10

Fig. 1: Juí de Poncio Pilato i flagel·lació de Crist a la predel·la del retaule del Sant Sopar, Joan Reixac, segon
terç del segle XV, Museu Sant Pius V.
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Fig. 2: Maltractament de l’hòstia al retaule del Corpus Christi, Guillem Seguer, segon terç del segle XIV,
Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Fig. 3: Juí de Poncio Pilato a la pintura del reconditori de la Catedral de València, vers 1260.
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Annex 11
“En concret, fou el diumenge 9 de juliol de 1391 quan es produïren els fets, que
coneixem gràcies a les actes del Consell i les missives conservades en l’Arxiu
Municipal de València (...). L’avalot començà a les dotze del migdia quan un grup
d’adolescents, uns 40 o 50 minyons, partiren de la plaça del Mercat cap a la porta
de la jueria «ab un penó de drap blau en lo qual era cosida una creu blancha e ab

alcunes creus de canyes, cridants als juheus que l’arcipreste de Sibília venia ab sa
creu e que’s batejassen, sinó morrien, o semblants paraules» (...). El grup de 40 o
50 jóvens es dirigí cap a la jueria i, en l’intentent d’evitar que entraren, els jueus
«tolgueren a I dels minyons la meytat o molt més de la una mà, per manera que

li’n levaren tots los dits, e tancaren les portes del dit portal, romanents dins aquell
alcuns dels dits minyony». La metxa, doncs, ja estava encesa (...). La destrucció
fou salvatge a partir de les tres de la vesprada. Hi accedí gent de tot tipus, tant
cavallers com eclesiastics, ciutadans o menestrals. Però ni les autoritats reials ni les
municipals s’atreviren en cap moment a entrar en la jueria per tal d’obrir les portes,
entrar amb les seues forces i tractar de protegir els jueus contra els atacs de la
multitud. L’assalt, no debades, degué ser atroç. S’allargà durant hores i hores, fins
a la mitjanit, i hi digueren participar milers d’assaltants armats, ja que el resultat
final fou d’uns 230 jueus assassinats”.

València no s’acaba mai, Vicent Baydal (2016).

“(…) los dits malfaytors feren molts portells e forats en la moreria en encara

romperen les portes e portals de aquella hoc encara derrocaren moltes parets de les
cases dels dits moros, e en la casa de l’alcadí [càrrec local de la moreria] meteren
foch e cremaren aquella per entrar e robar la casa (…) que tota aquella nit fonch la
dita ciutat avalotada”.
Façen-se cristians los moros o muyren, Manuel Ruzafa (1990).

115

Annex 12

Fig. 1: Catedral de Chartres, vers 1194-1230.

Fig. 2: Santa Capella del palau reial de París, vers 1241-1248.
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Fig. 3: Coronació de la Mare de Déu, vers 1220, Catedral de Notre Dame.

Fig. 4:Ressurrecció de Llàtzer, vers 1303-1305, Capella Scrovegni, Pàdua.
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Annex 13
Tema

Referència bibliogràfica

La Unió Europea

Bartlett, R. (2003). La formación de
Europa: conquista, colonización y cambio
cultural 950-1350. València: Universitat
de València.

Els estereotips de l’Edat Mitjana al cinema

García Marsilla, J. V. (2015). El cine y los
estereotipos sobre la Edad Media. En M.
Bolufer, J. Gomis, T. Hernández (eds.),
Historia y cine. La construcción del
pasado a través de la ficción, (pp. 135158). Zaragoza: Institución Fernando el
Católico.

La identitat dels valencians

Baydal Sala, V. (2016). Els valencians,
des de quan són valencians?. Afers:
Catarroja.

L’odi a l’altre.

Urbán, M. i Donaire, G. (2016). Disparen
Els refugiats de hui, els jueus i musulmans a los refugiados: la construcción de la
d’ahir
Europa Fortaleza. Barcelona: Icaria.
La imatge del poder i el poder de la imatge:
Joan Carles I i l’elefant
Alfons V el Magnànim i el porc senglar

Gondra Aguirre, A.; De Angelis, M. G.;
López de Munain, G.; Vives-Ferrándiz
Sánchez, L. (2014). Cuando despertó, el
elefante todavía estaba ahí: la imagen del
rey en la cultura visual 2.0. Barcelona:
Sans Soleil.
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