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Bestiari
propostes didàctiques per triar



1. Treball previ d’introducció:
Definició i presentació dels elements que conformen el Bestiari. Acostament al tema.

1) Desenvolupament col·lectiu, presentació per part del docent dels trets i característiques. Discussió oral grup-classe amb aportacions i fixació dels elements presentats.
	Punt de partida: què pensem que en sabem del tema (farem una comparativa a l’hora d’avaluar el treball realitzat)
	Professor fa preguntes per desenvolupar capacitat d’observació i anàlisi


Presentació de Notebook “El bestiari del romànic” per mostrar AMB PISSARRA DIGITAL:
Identificació imatges: vocabulari nou
Significat, objectiu del bestiari
Elements (objectes, línies, colors) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Bestiario" http://es.wikipedia.org/wiki/Bestiario
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bestiaries" http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bestiaries
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Aberdeen_Bestiary" http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Aberdeen_Bestiary


2) Treball individual o per parelles a l’ORDINADOR:
	Muntatge del puzles, jocs de memòria, sopa de lletres i activitats de relació del bestiari elaborats amb el programa Clic



3) RECERCA DIRIGIDA per localitzar i sistematitzar informació (paràmetres marcats pel professor depenent del nivell):
	Representacions gràfiques de bèsties

Simbologia/definicions de les diferents bèsties


	A INTERNET: Tasca individual o per parelles
	A LA BIBLIOTECA: Treball amb petit grup


La posterior elaboració d’aquest material està desglossada a l’apartat 3 del punt 2



2. Manipulació
 i elaboració 
1.- Col·lectiva sobre PISSARRA DIGITAL: fer síntesi de les imatges, esquematitzar-les tot reduint-les a les línies bàsiques. Extreure-les del conjunt del qual en formen part per apropar els alumnes a les línies bàsiques (anem del tot a les parts).
Elaborar elements nous (tornar de la part a un tot diferent)

	Repassar amb retolador o amb el dit algunes figures de bestiari: fer captures només dels contorns, fer captures dels contorns i els detalls interiors.

Retallar d’un conjunt els elements bàsics i aïllar-los.
	Re-crear imatges noves partint de la base dels elements anteriors: afegir elements amb retoladors de colors.

	Inventar noms nous per a les noves imatges, composar definicions noves sobre les noves bèsties.




2.- Individual o per parelles sobre PAPER.

	Retallar  imatges d’animals de revistes. Donar a cada alumne una part de la imatge: caldrà completar la bèstia tot inventant la resta de les parts del cos, creant per tant una bèstia nova. 

Completat el dibuix. Posar-li un nom. Redactar la seva definició. Construir la seva vida.

3.- Petit grup (entre 4 o 5 alumnes): ELABORACIÓ del material trobat a la biblioteca i internet per tal de presentar-lo a la resta de companys.
	Per fer una EXPOSICIÓ ORAL:

Títol de la recerca
Resum dels continguts
Aportació d’imatges
Respondre a les preguntes dels companys

	Altres possibilitats:

Elaboració d’un mural
Elaboració d’un dossier

4.- Llibre del Bestiari de la classe:
3 Propostes de treball de plàstica del CEIP La Palmera: "Éssers fantàstics" http://www.xtec.cat/~lsoto/essers.htm" http://www.xtec.cat/~lsoto/essers.htm


5.- La bèstia que porto dins:
A partir del model d’un bestiari actual http://www.eleazar.es/bestiario/bestiario00.html" http://www.eleazar.es/bestiario/bestiario00.html
Donar-li forma de bèstia fantàstica a la inicial del nostre nom:
	Encabir la nostra inicial dins un quadrat. De manera que tingui volum.

Afegir-li elements que li donin l’aspecte d’un animal amb el qual ens reconeguem
Pintar l’animal d’un color i el fons d’un altre. Escriure sobre el fons frases referents a la nostra persona que serviran de decoració


6.- Punt de llibre:

Fabricar un punt de llibre decorat amb la bèstia fantàstica que és la inicial del nostre  nom.

7.- Llengua: El Bestiari de Pere Quart
	Proposta de lectura de l’edu365: 

	Informació sobre Pere Quart
	activitats autocorrectives de comprensió per abans i després de llegir

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/bestiari/index.htm" http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/bestiari/index.htm
	Dossier amb més propostes “El gust per la lectura”: 

http://www.xtec.cat/lic/centre/professorat/dossiersgust/Bestiari_2002.pdf" http://www.xtec.cat/lic/centre/professorat/dossiersgust/Bestiari_2002.pdf


8.- Els avantpassats de les bèsties de Harry Potter:
a) Cronologia dels Bestiaris (material adjuntat al Notebook)
b) Identificació d’algunes bèsties actuals amb els seus predecessors
c) Comparació de significats
Criatures màgiques de Harry Potter: http://eldiccionario.org/personajes/criaturas_magicas.htm" http://eldiccionario.org/personajes/criaturas_magicas.htm
Mundo Potter:
http://internostrum.com/tradurl.php?linkdesc=&direccio=es-ca&inurl=http://www.mundopotter.com/" http://internostrum.com/tradurl.php?linkdesc=&direccio=es-ca&inurl=http://www.mundopotter.com/


9.- Plàstica: elaborar amb FANG o Plastilina el nostre animal fantàstic
Taller que s’ofereix al MNAC, en cas de no poder desplaçar-se també es pot realitzar al centre.

10.- Temes relacionats: Fades, follets i altres éssers fantàstics.
Propostes de treball en l'àmbit de la biblioteca escolar.
Material localitzat a: Biblioteques escolars/ espai cooperatiu per a la creació d’ “Un món d’emocions”: 
http://phobos.xtec.cat/se-baixllobregat6/moodle/mod/glossary/view.php?id=39&mode=letter&hook=F&sortkey=&sortorder" http://phobos.xtec.cat/se-baixllobregat6/moodle/mod/glossary/view.php?id=39&mode=letter&hook=F&sortkey=&sortorder=
Proposta del ceip LA VINYALA:
	Guia de lectura: http://www.xtec.cat/crp-baixllobregat6/mesv/docs/Fades_guia_lectura.pdf" http://www.xtec.cat/crp-baixllobregat6/mesv/docs/Fades_guia_lectura.pdf
	Activitats de biblioteca organitzades per sessions i cicles: http://www.xtec.cat/crp-baixllobregat6/mesv/docs/Fades_activitats_cicles.pdf" http://www.xtec.cat/crp-baixllobregat6/mesv/docs/Fades_activitats_cicles.pdf
	Recull d’activitats per cicles: http://www.xtec.cat/crp-baixllobregat6/mesv/docs/Fades_recull.pdf" http://www.xtec.cat/crp-baixllobregat6/mesv/docs/Fades_recull.pdf




3. Avaluació de resultats


1. Discussió col·lectiva: què en sabem ara sobre el bestiari.

	 Fer un mapa conceptual amb les aportacions de tots
Comparar-lo amb el llistat que tenim recollit (apartat del Treball previ d’introducció)




Adreces d’ajuda:
MNAC, Museu d’Art Nacional de Catalunya. http://www.mnac.cat" http://www.mnac.cat Apartat d’Activitats i Educació molt complet amb visites comentades i tallers.
	El Fisiòleg= http://www.editorialeneida.com/PAGINAS_BESTIARIOS/Pagina_fisiologo.htm" http://www.editorialeneida.com/PAGINAS_BESTIARIOS/Pagina_fisiologo.htm
Simbolisme romànic. Bestiari medieval= http://www.arteguias.com/bestiario.htm
	Bestiari medieval. Editorial Siruela= http://www.lavondyss.net/biblioteca/bestiario-medieval-siruela/00.-BESTIARIO%20MEDIEVAL.htm" http://www.lavondyss.net/biblioteca/bestiario-medieval-siruela/00.-BESTIARIO%20MEDIEVAL.htm
	Bestiari aragonès= http://www.aragoneria.com/bestiario/fisiologo.php" http://www.aragoneria.com/bestiario/fisiologo.php
	Bestiari d’Aberdeen= http://www.abdn.ac.uk/bestiary/" http://www.abdn.ac.uk/bestiary/
	Per localitzar imatges= Ciudad de la pintura http://pintura.aut.org/
	Bestiari actual “bestiario del Hypogrifo dorado”= http://tuscriaturas.blogia.com/2006/agosto.php" http://tuscriaturas.blogia.com/2006/agosto.php
	Bestiari actual de Eleazar= http://www.eleazar.es/bestiario/bestiario00.html" http://www.eleazar.es/bestiario/bestiario00.html
	Seres Mitològicos= http://www.seresmitologicos.net/" http://www.seresmitologicos.net/
	Bestiari, de Pere Quart= http://www.mallorcaweb.com/Mag-Teatre/quart/bestiari.html" http://www.mallorcaweb.com/Mag-Teatre/quart/bestiari.html



Llibres de consulta:
Bestiario medieval. Editorial Siruela.
	El Fisiólogo, bestiario medieval. Nilda Guglielmi. Ediciones Eneida, colección Bestiarios. 
	El gran llibre dels Essers Fantàstics. Editorial Parramon. Il·lustraciuons de Manuel Calderón




