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		DESCRIPCIÓ
Novena unitat, vinculada a la matèria d’Educació visual i plàstica, i destinada
a la síntesi dels aprenentatges fets en el curs del programa educatiu. A partir
del Breviculum, un còdex de luxe enriquit amb dotze miniatures medievals
que il·lustren escenes de la vida de Ramon Llull, els alumnes descobreixen la
perdurabilitat de l’obra de Ramon Llull i desenvolupen la seva capacitat creativa
i de síntesi fent un mural digital.

		OBJECTIUS DIDÀCTICS

1.- Descobrir l’esperit divulgador i l’esforç de perdurabilitat de Ramon Llull i els seus deixebles.
2.- Descobrir què i com són les miniatures medievals.
3.- Realitzar una composició artística digital com a mitjà per a sintetitzar coneixements i emocions.
		

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

DURADA

INTRODUCCIÓ

Presentació de la unitat i dels continguts que s’hi
treballaran.

5 minuts

TEMPS ERA TEMPS

Descoberta d’un episodi biogràfic de Ramon Llull
narrat en primera persona.

5 minuts

T’HI ATREVEIXES?

Elaboració d’un mural gràfic digital.

40 minuts

		
		MATERIALS
•
•

Fitxa de l’alumne per al desenvolupament de la unitat.
Ordinadors o tauletes amb accés a Internet per:
• Escoltar l’episodi biogràfic mitjançant l’àudio disponible a la pàgina web del programa educatiu
www.enlullat.cat i a la fitxa de l’alumnat.
• Elaborar el mural gràfic digital
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

0. Introducció
Us recomanem que introduïu la sessió explicant breument que Ramon
Llull es va preocupar per garantir la perdurabilitat dels seus escrits
després de la seva mort. Amb l’objectiu que la seva missió tingués
continuïtat, va cercar deixebles que vetllessin per la difusió i la
conservació de la seva obra.
Thomas Le Myésier, metge francès i deixeble de Ramon Llull, va
emprendre una tasca important de recopilació i difusió del pensament
lul·lià després de la mort del mestre. Aquesta feina va donar lloc a
l’Electorium magnum, un ampli manual que posa l’Art de Llull a l’abast
dels lectors universitaris, i també al Breviculum, un còdex de luxe
enriquit amb dotze miniatures que mostren diversos episodis biogràfics
de Ramon Llull narrats en la Vida de mestre Ramon.
Aprofiteu aquest punt per a explicar que a l’edat mitjana era força comú l’ús de miniatures per a il·lustrar
o fer representacions gràfiques als llibres. Algunes miniatures eren imatges ornamentals que decoraven
tota mena de llibres de luxe. En els textos científics i filosòfics solien ser, en canvi, dibuixos senzills i
concisos, però del tot indispensables, perquè els feien més fàcils d’entendre i memoritzar. El nom de
miniatura no té res a veure amb la seva mida, sinó amb l’ús del mini com a pigment. Convé que recordeu
als alumnes que en aquella època encara no existia la impremta, per la qual cosa cada llibre i les seves
il·lustracions es copiaven manualment.
Si voleu, podeu acompanyar aquesta introducció projectant les dotze miniatures que trobareu en aquesta
adreça web. Això us permetria exemplificar l’explicació i analitzar com la fusió d’imatge i text que
s’observa en aquestes miniatures s’assembla a l’ús que se’n fa avui en el còmic.
Per a aprofundir més en la posteritat de Ramon Llull o en les miniatures medievals, us recomanem que
visiteu les següents pàgines web:
•
•

Pàgina sobre les miniatures (Viquipèdia)
Pàgina web sobre el lul·lisme (Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona)

1. Temps era Temps…
Acabada la presentació, repartiu la fitxa de la unitat i convideu els alumnes a llegir l’episodi biogràfic
narrat pel mateix Ramon Llull, en què explica:
•
•
•

la voluntat de fer perdurar la seva obra i la seva missió;
com va dictar a un monjo la Vida de mestre Ramon, que recull els episodis més importants de la
seva vida;
com Thomas Le Myésier va encarregar la composició del Breviculum, un còdex amb dotze miniatures
sobre la vida de Ramon Llull.

L’episodi biogràfic també el teniu disponible en àudio digital a la pàgina web del programa educatiu i a
la fitxa de l’alumnat.
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2. T’hi atreveixes?
Continueu la sessió convidant els alumnes a fer un mural digital en línia, combinant imatges, textos,
efectes o, fins i tot, sons per a fer-ne una creació artística. Aquest mural haurà de recollir, d’una manera
original i creativa, els aspectes que els alumnes considerin més rellevants de la vida i obra de Ramon
Llull, o aquells que, per qualsevol motiu, els hagin impactat més mentre treballaven les unitats del
programa.
Per descomptat, podeu feu servir les vostres eines informàtiques habituals per a aquesta mena de
treballs. Però, si no en teniu cap de preferida, podeu utilitzar l’aplicació Biteslide, una eina en línia molt
senzilla per a fer murals o presentacions multimèdia i que permet crear gratuïtament un projecte per a
trenta alumnes.
Per a utilitzar aquesta eina, registreu-vos a la seva pàgina web seguint els passos següents:

1.- Accediu a la pàgina principal de Biteslide.
2.- Feu un clic sobre el mot Register situat a la
part superior dreta de la pàgina principal i
escolliu l’opció Teacher.
3.- Empleneu el formulari Teacher registration
amb el nom del mestre, el nom de l’escola,
el nom de l’usuari, la contrasenya i l’adreça
de correu electrònic.
4.-Els alumnes s’han de registrar a la pàgina
de la mateixa manera, però mitjançant
l’opció Student de l’enllaç Register.
Després de registrar-vos, afegiu el vostre grup classe fent clic a l’opció Add our first class situada a la part
dreta de la pantalla, dins del requadre Get started. Aquesta opció ens proporcionarà un codi de registre
(Registration code). Anoteu i conserveu aquest codi, perquè l’haureu de proporcionar als alumnes quan
es registrin, per a poder accedir al projecte comú.
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A continuació heu de crear el projecte de treball
seguint els passos següents:

1.- Feu clic a l’enllaç Add your first project,
situat dins del requadre de la dreta,
anomenat Get started.
2.- Feu clic a la part blava per a posar un títol,
una descripció i una imatge de referència
al projecte que acabeu de crear.
3.- Finalment, feu clic a Add your first
slidebook i seguiu el tutorial, que us
ensenyarà com fer servir aquesta eina i
experimentar amb les seves possibilitats.
4.-Aprofiteu aquest moment per a pujar imatges o captures de la pàgina web del programa educatiu
Enllulla’t. Combineu-les amb text i amb altres efectes gràfics per a fer un mural de mostra i
experimentar amb les diverses possibilitats que ofereix aquesta eina.
Amb l’estructura creada prèviament,
doneu l’adreça web als alumnes perquè es
registrin amb el codi de grup classe que us
ha proporcionat l’aplicació. Recordeu que
des del menú de l’aplicació sempre podreu
portar un control del registre i de l’accés
dels alumnes al projecte. A la fitxa de la
unitat, els alumnes hi trobaran diversos
consells per a començar a fer servir l’eina,
que complementen el tutorial que hauran
de seguir després de registrar-se.

Els murals elaborats pels alumnes es poden desar i descarregar en format jpg per a compartir-los a la
pàgina o al blog de l’institut. Alhora, si feu un recull de totes aquestes imatges i ens les envieu a l’adreça
electrònica info@enllullat.cat juntament amb el nom de la vostra escola, nosaltres les compartirem a la
web del programa educatiu. Durant el 2016, declarat Any Ramon Llull, la Fundació Catalunya - La Pedrera
i la Fundació Carulla faran un sorteig cada mes per repartir lots de llibres entre els centres educatius que
comparteixin els seus treballs amb nosaltres
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RAMON LLULL, L’INSPIRADOR
FITXA DE L’ALUMNAT

1. TEMPS ERA TEMPS…
Tot i que sempre vaig procurar que la meva obra perdurés, mai no
m’hauria pogut imaginar que fins i tot avui m’estudiarien a les escoles!
Recordo que cap allà l’any 1311 vaig passar moltes tardes en companyia
d’un monjo de la cartoixa de Vaubert, prop de París, a qui vaig dictar
la meva vida, recollida en una obra coneguda com la Vida del mestre
Ramon, en la qual faig un extens resum de la meva biografia.
Va quedar un llibre tan ben fet que el 1325, poc després de la meva mort, Tomàs de Myésier,
deixeble i gran amic meu, va encarregar la creació d’un petit còdex anomenat Breviculum amb
dotze il·lustracions de gran format que representaven diferents episodis de la meva vida. Mireu,
aquí en teniu quatre, perquè vegeu que bé que van quedar.

Les il·lustracions que acompanyaven els llibres per a fer més amena la lectura i facilitar la comprensió
dels continguts s’anomenaven miniatures, però no pas perquè fossin petites, sinó perquè es feien
amb un pigment anomenat mini (en llatí minium, ‘vermelló’), un mineral de color vermell i compost
bàsicament de plom.

2. T’HI ATReVEIXES?
Com que a la meva època no existia encara la impremta, tant les miniatures com el text dels llibres
s’havien de copiar i elaborar a mà. Aprofitant que avui tenim altres mitjans per a fer il·lustracions,
us proposo que feu un mural digital, utilitzant alguna de les imatges que trobareu a la web del
programa educatiu o fent recerca per Internet.
El mural ha de representar aquells aspectes o episodis de la meva vida o de la meva obra que
recordeu millor, després d’haver treballat les unitats d’aquest programa, i que considereu més
significatius i rellevants. Per a fer aquest mural podeu utilitzar l’eina o programa informàtic que
vulgueu, tot i que jo us recomano que feu servir Biteslide. És una aplicació en línia molt fàcil
d’utilitzar per a fer presentacions multimèdia.
Us deixo aquí algunes indicacions perquè hi comenceu a treballar:
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1.- Entreu a la pàgina de l’aplicació i trieu l’opció Student per a registrar-vos.
2.- Empleneu el formulari amb les vostres dades i afegiu-vos al grup classe posant el codi de
registre que us proporcionarà el mestre. Les pròximes vegades que accediu al programa, ho
haureu de fer directament mitjançant l’opció Log in.

3.- Un cop hagueu entrat, s’obrirà un quadre de benvinguda i haureu de fer un clic a la imatge
corresponent al projecte (ja creat pel mestre), que apareixerà a la finestra blava.

4.-Des d’aquí, feu clic a Add slidebooks per a accedir a l’espai de treball on creareu el vostre
mural. Aquest espai té dues finestres: la de l’esquerra serveix per a emmagatzemar les
imatges que vulgueu utilitzar; la de la dreta, per a fer el vostre mural. La pàgina té un tutorial
molt senzill que explica les diverses possibilitats del programa i com heu de fer servir les
eines.

A partir d’aquí, tot depèn de la
vostra creativitat. Com més original
i artístic sigui el mural, molt millor!

