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1. PRESENTACIÓ

Enllulla’t és un programa educatiu adreçat a l’alumnat del tercer
curs de l’Educació Secundària Obligatòria. L’objectiu de la proposta
és que els alumnes es familiaritzin amb la vida i l’obra de Ramon
Llull i en coneguin la importància literària i històrica, alhora que
treballen la relació entre els valors que s’hi poden descobrir i la
seva pròpia vida quotidiana.
El programa es compon de nou unitats didàctiques independents
però complementàries, que en faciliten l’aplicació modular. Així,
cada centre educatiu pot triar quines unitats didàctiques incorpora
i en quin moment de la seva programació del curs escolar.
Els temes i els continguts de cada unitat han estat específicament dissenyats per a promoure el
treball per competències i perquè es puguin desenvolupar en el marc d’una matèria concreta. Hem
volgut proporcionar un material d’aplicació transversal per repartir la càrrega lectiva en els diversos
àmbits de coneixement i matèries, sense centrar-nos exclusivament en les que solen ocupar-se de
Ramon Llull, les de Llengua catalana i literatura.
Aquesta metodologia facilita que els alumnes adquireixin una visió completa i polièdrica de Ramon
Llull, partint en cada unitat de la descoberta d’un episodi de la seva biografia, i aplicant el treball en
equip, la reflexió, el debat constructiu i la lectura de fragments de la seva obra.
Enllulla’t s’engloba dins les diverses propostes que commemoren l’any 2016 el setè centenari de
la mort de l’escriptor i pensador nascut a Palma de Mallorca. Podeu consultar la resta d’activitats i
propostes que engloba la celebració de l’any Llull, visitant la seva pàgina web.
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2. BREU BIOGRAFIA DE
RAMON LLULL (1232/3-1315/6)

Ramon Llull és un personatge excepcional per múltiples
motius. És un laic que va decidir escriure sobre temes
científics i —cosa encara més excepcional— sobre
teologia en una època en què el saber era pràcticament
reservat als eclesiàstics. A més a més, no ho va fer
solament en llatí, sinó també en català, i va compondre
poesia en occità. Fins i tot va escriure obres en àrab, tot i
que no ens n’ha arribat cap. La llengua d’escriptura que
Llull adoptava depenia de l’auditori al qual es dirigia.
Va escriure sobre una gran diversitat de temes, sempre
pensant en el benefici que els seus llibres podien reportar
als lectors, ja fossin cristians o d’altres religions. I amb
l’objectiu d’afavorir la salvació de l’ànima dels seus
semblants, va viatjar per tota la Mediterrània i es va
entrevistar amb reis, papes i altres governants, els
quals volia convèncer de la gran importància dels seus
projectes.
Llull va néixer a Mallorca cap a 1232 o 1233, és a dir, tres o quatre anys després de la conquesta
cristiana de l’illa. Sense cap mena de dubte, aquest fet va marcar-lo profundament i explica la seva
preocupació per la conversió dels no cristians. Malgrat tot, durant les tres primeres dècades de la
seva existència va fer la vida que era esperable en algú del seu estament. Com a cortesà de l’infant
Jaume de Mallorca, va tenir responsabilitats en l’administració de la cort, es va casar i va tenir fills.
Arribat als trenta anys, cap al 1263, la seva vida va fer un tomb radical. Llull el va qualificar de
“conversió a la penitència”. Va decidir que havia de consagrar-se a la causa de Jesucrist, i va dedicar
nou anys a formar-se per escriure “el millor llibre contra els errors dels infidels”. Entre els coneixements
que es va esforçar per adquirir, hi havia nocions d’àrab suficients per a escriure i disputar en aquesta
llengua. Va ser llavors que va començar a escriure. Dins d’aquest període destaca l’inaugural i
extensíssim Llibre de contemplació, escrit primer en àrab i després en català.
Llull visqué, però, una altra experiència radical: la il·luminació
de Randa. L’any 1274, estant en oració a la muntanya de Randa,
va tenir una intuïció genial, que ell va interpretar com un do diví.
Va concebre la seva Art, que és un mitjà per a demostrar, amb
arguments lògics, els articles de la fe. És, doncs, un sistema per
a trobar la veritat, referent tant a Déu com a la creació.
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L’Art és central en la biografia i en la producció de Llull. La majoria de les 260 obres que va escriure
hi estan relacionades, poc o molt. Llull va elaborar diverses versions d’aquest sistema per fer-lo més
comprensible, i va compondre nombrosos títols auxiliars o destinats a adaptar-lo a les disciplines
científiques medievals. L’Ars brevis (1308) i l’Ars magna (1313) esdevenen les dues expressions més
acabades de l’Art de Ramon Llull.
Llull també va escriure obres per a acostar les seves doctrines a un
públic menys format. Fou pensant en aquests lectors que va recórrer
al català i als gèneres literaris que els laics consumien. El Blaquerna
(Montpeller, 1283) i el Fèlix o Llibre de meravelles (París, 1288-1289)
són dues obres en diversos aspectes assimilables a la novel·la, per
bé que farcides d’idees i continguts que Llull volia difondre. En altres
casos va fer servir el vers, com en el Desconhort (Roma, 1295) o
el Cant de Ramon (Mallorca, 1301). També va escriure nombrosos
diàlegs, que li permetien posar en contrast posicions ideològiques i
religioses divergents. Entre aquests diàlegs, el més conegut és, sens
dubte, el Llibre del gentil e dels tres savis (entre 1274 i 1276).
Els seus viatges el van dur per bona part d’Europa, i fins i tot va arribar a la riba oriental de la
Mediterrània. Llull va ser a l’illa de Xipre, al regne d’Armènia Menor o Cilícia, i també és possible que
visités Jerusalem. Va fer tres estades al nord d’Àfrica per disputar-hi sobre qüestions de fe amb savis
musulmans. Quan va fer l’última d’aquestes estades, a Tunis, ja tenia més de vuitanta anys. Hi va
escriure diversos tractats polítics i teològics adreçats a les autoritats tunisenques. Va morir entre
el desembre de 1315 i els primers mesos de 1316, no sabem si encara a Tunis, durant el viatge de
tornada a Mallorca o bé una vegada arribat a l’illa. És enterrat a l’església de Sant Francesc de Palma.
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3. OBJECTIUS I
COMPETÈNCIES

El programa educatiu Enllulla’t persegueix dos objectius generals:
familiaritzar els alumnes amb la vida i l’obra de Ramon Llull;
fomentar els valors que van inspirar la seva vida i que són encara vigents avui dia.

Les diverses activitats d’ensenyament-aprenentatge del programa educatiu Enllulla’t contribueixen
a desenvolupar en l’alumnat les competències següents:

Àmbit lingüístic (Llengua catalana i literatura)
•
•
•
•
•
•

•

Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i
morfosintàctics per a comprendre’l.
Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per a adquirir coneixement.
Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per a iniciar, mantenir
i acabar el discurs.
Llegir obres i conèixer els/les autors/ores i els períodes més significatius de la literatura
catalana.
Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot identificant
gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos.
Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per a accedir a la informació i al coneixement, i per al
gaudi personal; valorar l’escriptura com un mitjà per a estructurar el pensament i comunicarse amb els altres.
Implicar-se activament i reflexivament en interaccions orals amb una actitud dialogant i
d’escolta.

Àmbit matemàtic
•
•
•

Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per a resoldre problemes.
Construir, expressar i contrastar argumentacions per a justificar i validar les afirmacions que
es fan en matemàtiques.
Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics.

Àmbit cientificotecnològic
•
•
•

Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models,
per a comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.
Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic.
Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del coneixement científic.
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Àmbit social
•
•
•
•

Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per a comprendre’n la
causalitat històrica.
Interpretar que el present és producte del passat, per a comprendre que el futur és fruit de les
decisions i accions actuals.
Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts,
per a interpretar l’espai i prendre decisions.
Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per
a interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.

Àmbit artístic
•
•

Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics.
Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus contextos i funcions.

Àmbit de cultura i de valors
•
•
•
•
•
•

Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes.
Qüestionar-se i usar l’argumentació per a superar prejudicis i consolidar el pensament propi.
Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences.
Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució de
conflictes interpersonals i per a propiciar la cultura de la pau.
Copsar les dimensions ètiques dels grans relats literaris i de les obres artístiques.
Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i
democràtiques.

Àmbit digital
•
•

Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades
numèriques per a la producció de documents.
Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adient per al treball a realitzar, tot considerant
diverses fonts i mitjans digitals.
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4. ORGANITZACIÓ DEL
PROGRAMA EDUCATIU

El programa eductatiu Enllulla’t s’estructura en quatre grans blocs temàtics, en relació amb els
quals es proposen nou unitats didàctiques independents però complementàries:

BLOC

MATÈRIA

UNITAT DIDÀCTICA
RAMON LLULL, L’ESCRIPTOR

RAMON LLULL
L’ESCRIPTOR I LA SEVA
ÈPOCA

RAMON LLULL
CIÈNCIA I LÒGICA

RAMON LLULL
CRÍTICA, DIÀLEG I RELIGIÓ
RAMON LLULL SÍNTESI
DELS APRENENTATGES

Llengua catalana i literatura

RAMON LLULL, L’AUTODIDACTE

Ciències socials: geografia i història

RAMON LLULL, EL VIATGER

Matemàtiques acadèmiques-aplicades

RAMON LLULL, EL LÒGIC

Ciències de la naturalesa: biologia i
geologia

RAMON LLULL, L’ORDENADOR

Ciències de la naturalesa: física i
química

RAMON LLULL, L'INVESTIGADOR

Cultura i valors ètics

RAMON LLULL, EL CRÍTIC

Religió

RAMON LLULL, EL DIALOGANT

Educació visual i plàstica

RAMON LLULL, L’INSPIRADOR

Per a aplicar la proposta educativa en el vostre centre, us recomanem de començar per les dues
unitats vinculades a Llengua catalana i literatura. Són les més bàsiques i centrals del programa. Han
estat específicament dissenyades per a facilitar que els alumnes es familiaritzin globalment amb la
figura de Ramon Llull i amb les seves obres principals, la seva importància històrica i literària i els
seus trets més característics.
Les altres unitats es poden incorporar independentment i d’una manera modular. Han estat pensades
per a completar aquesta visió global inicial i per a aprofundir en aspectes més específics de la vida
i l’obra de Llull, així com també de la seva època. Cada unitat treballa alhora continguts específics
d’altres matèries, la qual cosa permet un acostament interdisciplinari a la figura de Ramon Llull.
Per a afavorir la síntesi dels aprenentatges, us recomanem de concloure el
programa amb la unitat “Ramon Llull, l’inspirador”. En aquesta unitat es proposa als alumnes que creïn un mural digital amb la seva pròpia visió de Ramon Llull. Aquests murals es podran compartir a la pàgina web o al blog del
centre educatiu, i també a l’espai web del programa www.enllullat.cat.
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5. MATERIALS DE
SUPORT

El programa educatiu Enllulla’t posa a disposició dels docents i dels centres educatius els següents
materials:

Guia d’orientacions didàctiques. Document explicatiu de l’estructura, els continguts i els
objectius generals del programa, per a facilitar la implementació de la proposta en els centres
educatius.

Fitxa de l’alumnat de cada unitat didàctica. Nou fitxes de suport per a l’alumnat, que
recullen els continguts i les activitats que es treballaran durant la sessió.

Guia de suport a la feina docent de cada unitat didàctica. Nou guies d’orientació
docent, que contenen la seqüència d’ensenyament i aprenentatge, les propostes d’activitats,
la metodologia recomanada i també els continguts i les informacions imprescindibles per al
desenvolupament de cada unitat didàctica.

Espai web www.enllullat.cat. S’hi poden trobar diversos recursos de consulta, activitats
de dinamització i participació i, especialment, els materials de treball necessaris per al
desenvolupament de les activitats, en format pdf i descarregables. Vet aquí el detall dels
recursos disponibles:
•
•
•
•
•
•
•
•

Guia d’orientacions didàctiques, en format digital.
Fitxes de l’alumnat i guies de suport a la feina docent, en format digital.
Breu biografia de Ramon Llull, amb enllaços per a aprofundir en la vida de l’autor.
Arxius en àudio digital de tots els episodis biogràfics de les unitats didàctiques.
Recull dels diversos fragments literaris de l’obra de Ramon Llull inclosos en la proposta
de continguts de cada unitat.
Miniwebquesta per a realitzar l’activitat de la unitat “Ramon Llull, l’escriptor”.
Galeria de murals creats i compartits pels centres educatius després de treballar la unitat
de síntesi “Ramon Llull, l’inspirador”.
Espai del concurs literari de creació de faules per a alumnes que estiguin cursant tercer
curs de l’ESO i hagin treballat el material del programa Enllulla’t. Hi trobareu les bases
del concurs, el calendari i també el recull dels relats finalistes.
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6. LES UNITATS
DIDÀCTIQUES

Cadascuna de les nou unitats didàctiques que configuren la proposta educativa, a excepció de la
darrera unitat de síntesi vinculada a l’Educació visual i plàstica, presenten una mateixa seqüència
d’activitats per dinamitzar el treball dels continguts proposats:

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?

Activitat vinculada als continguts curriculars de la
matèria.

20 minuts

JUGUEM PLEGATS

Activitat de reflexió sobre els valors de l’episodi
biogràfic de la unitat.

15 minuts

UN BON RELAT

Lectura d’un text de Llull vinculat als aprenentatges
fets.

5 minuts

A continuació us adjuntem una breu descripció de cadascuna d’aquestes unitats, juntament amb els
seus objectius didàctics, perquè en pugueu conèixer ràpidament les propostes educatives.
En els documents Fitxa de l’alumnat i Guia de suport a la feina docent de cada unitat didàctica
hi trobareu detallats els continguts, les activitats, la metodologia i els materials necessaris per a
desenvolupar-les.
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6.1. RAMON, LLULL L’ESCRIPTOR (LLENGUA CATALANA I LITERATURA)

Contribució a les competències
Àmbit lingüístic (Llengua catalana i literatura)
• Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per a adquirir coneixement.
• Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per a iniciar, mantenir
i acabar el discurs.
• Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per a accedir a la informació i al coneixement, i per al
gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per a estructurar el pensament i comunicar-se
amb els altres.
• Implicar-se activament i reflexivament en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta.
Àmbit social
• Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per a comprendre’n la causalitat
històrica.
Àmbit de cultura i de valors
• Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences. Copsar
les dimensions ètiques dels grans relats literaris i de les obres artístiques.

Objectius didàctics
1. Ubicar històricament la figura de Ramon Llull i descobrir el seu paper com a autor de grans
obres literàries en català.
2. Conèixer alguna de les obres més significatives de Ramon Llull.
3. Comprendre, analitzar i relacionar textos divulgatius per a treure’n informacions, conceptes i
idees concretes.
4. Relacionar els valors d’autodisciplina, organització i constància, presents en la vida i en l’obra
de Ramon Llull, amb accions de la quotidianitat dels alumnes.
5. Llegir i comentar fragments de l’obra literària de Ramon Llull.

Descripció
Primera unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria
de Llengua catalana i literatura. Els alumnes hi descobriran
la figura de Ramon Llull, els seus trets més característics i la
importància de la seva extensa producció literària, treballant
una miniwebquesta per grups. En les activitats proposades es
destaca especialment el paper de Llull com a iniciador de l’ús
del català en grans obres literàries, la seva defensa de l’ús del
diàleg i de la raó per a convèncer, i els valors d’autodisciplina,
implicació i constància que el van acompanyar al llarg de la
seva vida.

Lectura de la unitat
Liber disputationis Petri et Raimundi phantastici (1311),
pròleg, § 12.
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6.2. RAMON LLULL, L’AUTODIDACTE (LLENGUA CATALANA I LITERATURA)

Contribució a les competències
Àmbit lingüístic (Llengua catalana i literatura)
• Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i
morfosintàctics per a comprendre’l.
• Llegir obres i conèixer els/les autors/ores i els períodes més significatius de la literatura catalana.
• Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot identificant gèneres,
i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos.
• Implicar-se activament i reflexivament en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta.
Àmbit social
• Interpretar que el present és producte del passat, per a comprendre que el futur és fruit de les
decisions i accions actuals.
Àmbit de cultura i de valors
• Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes.
• Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament.
• Copsar les dimensions ètiques dels grans relats literaris i de les obres artístiques.

Objectius didàctics
1. Descobrir l’ús que fa Ramon Llull de llengües diverses per a apropar els seus escrits a destinataris
diversos.
2. Llegir i comprendre un text escrit en català antic per a treure’n informacions i idees.
3. Identificar neologismes actuals.
4. Relacionar els valors de l’aprenentatge al llarg de tota la vida, de l’autonomia i de la perseverança,
presents en la vida i en l’obra de Ramon Llull, amb frases fetes i amb l’activitat quotidiana dels
alumnes.
5. Llegir i comentar fragments de l’obra literària de Ramon Llull.

Descripció
Segona unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria
de Llengua catalana i literatura. Els alumnes hi descobriran
el procés autodidàctic de Ramon Llull, la seva voluntat
divulgadora i el seu recurs a llengües com el català, el llatí,
l’occità o l’àrab per a apropar els seus escrits a destinataris
diversos. La unitat convida els alumnes a fer una lectura en
català antic i una recerca de neologismes. Es completa amb
una activitat que relaciona frases fetes amb fets i valors que
van marcar la vida de Ramon Llull, i amb una reflexió final
que permet de traslladar aquests valors a la quotidianitat
dels alumnes.

Lectura de la unitat
Romanç d’Evast e Blaquerna (1283), cap. 79.
Llibre de contemplació (1271-1274), cap. 366, § 26.
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6.3. RAMON LLULL, EL VIATGER (CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA)

Contribució a les competències
Àmbit lingüístic (Llengua catalana i literatura)
• Llegir obres i conèixer els/les autors/ores i els períodes més significatius de la literatura catalana.
• Implicar-se activament i reflexivament en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta.
Àmbit matemàtic
• Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.
Àmbit social
• Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per a comprendre’n la causalitat
històrica.
• Interpretar que el present és producte del passat, per a comprendre que el futur és fruit de les
decisions i accions actuals.
• Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts, per
a interpretar l’espai i prendre decisions.
Àmbit de cultura i de valors
• Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes.
• Qüestionar-se i usar l’argumentació per a superar prejudicis i consolidar el pensament.
• Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució de
conflictes interpersonals i per a propiciar la cultura de la pau.

Objectius didàctics
1. Descobrir el context social i cultural de Ramon Llull i la importància de la mar Mediterrània com
a eix de comunicacions, de comerç i d’intercanvis culturals.
2. Descobrir alguns dels viatges de Ramon Llull i les ciutats on va viure.
3. Interpretar mapes i calcular temps de desplaçament a partir d’una escala.
4. Debatre constructivament al voltant dels valors i les expectatives que impliquen els viatges.
5. Llegir i comentar fragments de l’obra literària de Ramon Llull.

Descripció
Tercera unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria
de Ciències Socials: geografia i història. Els alumnes hi
descobriran el context social i cultural de Ramon Llull i la
seva època. S’hi prestarà una atenció especial als seus
viatges i a la importància de la mar Mediterrània com a eix
de comunicacions, de comerç i d’intercanvis culturals. La
unitat convida els alumnes a interpretar mapes, a calcular la
durada dels viatges a l’edat mitjana i a reflexionar sobre els
valors i les motivacions del viatge en l’actualitat.

Lectura de la unitat
Romanç d’Evast e Blaquerna (1283), cap. 88, § 2.
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6.4. RAMON LLULL, EL LÒGIC

(MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES-APLICADES)

Contribució a les competències
Àmbit lingüístic (Llengua catalana i literatura)
• Llegir obres i conèixer els/les autors/ores i els períodes més significatius de la literatura catalana.
• Implicar-se activament i reflexivament en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta.
Àmbit matemàtic
• Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per a resoldre problemes.
• Construir, expressar i contrastar argumentacions per a justificar i validar les afirmacions que es
fan en matemàtiques.
• Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics.
Àmbit social
• Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per a comprendre’n la causalitat
històrica.
• Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per
a interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.
Àmbit de cultura i de valors
• Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes.
• Qüestionar-se i usar l’argumentació per a superar prejudicis i consolidar el pensament.
• Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució de
conflictes interpersonals i per a propiciar la cultura de la pau.
• Copsar les dimensions ètiques dels grans relats literaris i de les obres artístiques.

Objectius didàctics
1.
2.
3.
4.

Descobrir l’ús de la lògica i de la raó en l’Art de Ramon Llull.
Utilitzar la combinatòria per a resoldre un problema de lògica.
Desenvolupar la capacitat d’elaborar arguments, l’escolta activa i el diàleg.
Llegir i comentar fragments de l’obra literària de Ramon Llull.

Descripció
Quarta unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria
de Matemàtiques acadèmiques-aplicades. Els alumnes
hi descobriran com Llull va aplicar la lògica i els sistemes
combinatoris múltiples en la construcció de la seva “Art”, un
sistema capaç de donar una resposta raonada i objectiva a
qualsevol qüestió. La unitat es completa amb un problema
de lògica, que els alumnes hauran de resoldre a partir d’unes
pistes determinades, i amb una activitat per a posar en
pràctica l’escolta activa, el diàleg constructiu i el consens.

Lectura de la unitat
Romanç d’Evast e Blaquerna (1283), cap. 86.
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6.5. RAMON LLULL, L’ORDENADOR

(CIÈNCIES DE LA NATURALESA: BIOLOGIA I

GEOLOGIA)

Contribució a les competències
Àmbit lingüístic (Llengua catalana i literatura)
• Llegir obres i conèixer els/les autors/ores i els períodes més significatius de la literatura catalana.
• Implicar-se activament i reflexivament en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta.
Àmbit matemàtic
• Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics.
Àmbit cientificotecnològic
• Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per
a comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.
• Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic.
Àmbit social
• Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per a comprendre’n la causalitat
històrica.
Àmbit de cultura i de valors
• Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes.
• Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i
democràtiques.

Objectius didàctics
1. Descobrir l’Arbre de ciència, un llibre en què Llull estructura i classifica totes les branques del
saber per fer-les entenedores a tothom.
2. Completar un sistema de relació tròfica a partir del diagrama d’un ecosistema de bosc.
3. Relacionar els valors de planificació, esforç, paciència, perseverança, adaptació, fortalesa i
constància en la vida i l’obra de Ramon Llull amb l’activitat quotidiana.
4. Llegir i comentar fragments de l’obra literària de Ramon Llull.

Descripció
Cinquena unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria
de Ciències de la naturalesa: biologia i geologia. Aquesta
unitat se centra en l’Arbre de ciència, una obra en què Llull
fa servir l’analogia de l’arbre per a classificar i ordenar les
diferents disciplines del saber de l’època. La unitat proposa
als alumnes que posin en joc els seus coneixements i la
seva capacitat de deducció per a representar visualment la
cadena alimentària d’un bosc mitjançant la figura d’un arbre.
La unitat es completa amb una reflexió sobre el significat
dels valors relacionats amb la constància i la planificació.

Lectura de la unitat
Fèlix o Llibre de meravelles (1288-1289), cap. 37, § 6.
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6.6. RAMON LLULL, L’INVESTIGADOR

(CIÈNCIES DE LA NATURALESA: FÍSICA I

QUÍMICA)

Contribució a les competències
Àmbit lingüístic (Llengua catalana i literatura)
• Llegir obres i conèixer els/les autors/ores i els períodes més significatius de la literatura catalana.
• Implicar-se activament i reflexivament en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta.
Àmbit cientificotecnològic
• Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic.
• Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del coneixement científic.
Àmbit social
• Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per a comprendre’n la causalitat
històrica.
• Interpretar que el present és producte del passat, per a comprendre que el futur és fruit de les
decisions i accions actuals.
Àmbit de cultura i de valors
• Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes.
• Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i
democràtiques.

Objectius didàctics
1. Descobrir que, durant l’Edat Mitjana, els principals fonaments del coneixement eren les
autoritats acceptades per a cada disciplina i l’argumentació lògica, sense necessitat d’una
demostració experimental.
2. Comparar el mètode científic actual amb el mètode de l’època de Ramon Llull.
3. Experimentar el procés de formulació d’hipòtesis per a resoldre un problema.
4. Relacionar els valors de la innovació i l’originalitat, presents en la vida i en l’obra de Ramon
Llull, amb l’activitat quotidiana dels alumnes.
5. Llegir i comentar fragments de l’obra de Ramon Llull.

Descripció
Sisena unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria
de Ciències de la naturalesa: física i química. El propòsit de
la unitat és treballar les diferències entre el mètode científic
actual i el de l’època de Ramon Llull. Els alumnes posaran
en pràctica les seves habilitats d’invenció per a resoldre un
problema i descobriran la importància de l’experimentació i
de la comprovació de resultats per a verificar hipòtesis. La
unitat es completa amb un passatemps i una reflexió sobre el
valor de l’originalitat en la quotidianitat dels alumnes.

Lectura de la unitat
Fèlix o Llibre de meravelles (1288-1289), cap. 36.
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6.7. RAMON LLULL, EL CRÍTIC (CULTURA I VALORS ÈTICS)

Contribució a les competències
Àmbit lingüístic (Llengua catalana i literatura)
• Llegir obres i conèixer els/les autors/ores i els períodes més significatius de la literatura catalana.
• Implicar-se activament i reflexivament en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta.
Àmbit social
• Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per
a interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.
Àmbit de cultura i de valors
• Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes.
• Qüestionar-se i usar l’argumentació per a superar prejudicis i consolidar el pensament.
• Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences.
• Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució de
conflictes interpersonals i per a propiciar la cultura de la pau.
• Copsar les dimensions ètiques dels grans relats literaris i de les obres artístiques.
• Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i
democràtiques.
Àmbit digital
• Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades
numèriques per a la producció de documents.

Objectius didàctics
1. Descobrir el vessant de crítica social i política de l’obra de Ramon Llull.
2. Crear una faula amb una intencionalitat crítica i moralitzadora.
3. Relacionar els valors d’esperit crític, participació, convivència, sinceritat i responsabilitat,
presents en la vida i en l’obra de Ramon Llull, amb l’activitat quotidiana dels alumnes.
4. Llegir i comentar fragments de l’obra literària de Ramon Llull.

Descripció
Setena unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria
de Cultura i valors ètics. A partir del Llibre de les bèsties de
Ramon Llull, es convida els alumnes a treballar el significat i la
importància de la convivència, redactant una faula i establint
analogies entre personatges famosos i animals. La unitat es
completa amb una reflexió sobre els valors de participació,
esperit crític, sinceritat i responsabilitat, i amb una lectura
d’un fragment de l’obra de Ramon Llull.

Lectura de la unitat
Fèlix o Llibre de meravelles (1288-1289), cap. 42.
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6.8. RAMON LLULL, EL DIALOGANT (RELIGIÓ)

Contribució a les competències
Àmbit lingüístic (Llengua catalana i literatura)
• Llegir obres i conèixer els/les autors/ores i els períodes més significatius de la literatura catalana.
• Implicar-se activament i reflexivament en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta.
Àmbit social
• Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per a comprendre’n la causalitat
històrica.
• Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per
a interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.
Àmbit de cultura i de valors
• Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes.
• Qüestionar-se i usar l’argumentació per a superar prejudicis i consolidar el pensament.
• Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences.
• Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució de
conflictes interpersonals i per a propiciar la cultura de la pau.
• Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i
democràtiques.

Objectius didàctics
1. Descobrir el Llibre del gentil e dels tres savis de Ramon Llull.
2. Reflexionar sobre la importància del diàleg interreligiós i la defensa de les pròpies creences.
3. Identificar valors cristians de la vida i de l’obra de Ramon Llull i relacionar-los amb l’activitat
quotidiana dels alumnes.
4. Llegir i comentar fragments de l’obra literària de Ramon Llull.

Descripció
Vuitena unitat del programa educatiu, vinculada a la matèria
de Religió. Ramon Llull defensa les creences i els valors
cristians mitjançant el diàleg. Tot i ser profundament creient,
Llull és partidari d’una religió basada, no exclusivament en
la fe, sinó també en la raó. La fe i la raó han de col·laborar
al servei de la mateixa causa. Per a Llull, és millor mirar
de fer comprendre per a convèncer, que no pas convèncer
sense haver fet comprendre. La unitat fomenta la reflexió
sobre el debat interreligiós i sobre els valors cristians en la
quotidianitat dels alumnes.

Lectura de la unitat
Llibre del gentil e dels tres savis (1274-1276), epíleg.
Fèlix o Llibre de meravelles, cap. 69.
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6.9. RAMON LLULL, L’INSPIRADOR (EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA)

Contribució a les competències
Àmbit lingüístic (Llengua catalana i literatura)
• Implicar-se activament i reflexivament en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta.
Àmbit social
• Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per a comprendre’n la causalitat
històrica.
• Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per
a interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.
Àmbit artístic
• Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics.
• Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus contextos i funcions.
Àmbit de cultura i de valors
• Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes.
Àmbit digital
• Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades
numèriques per a la producció de documents.
• Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adient per al treball a realitzar, tot considerant
diverses fonts i mitjans digitals.

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.

Descripció
Novena unitat, vinculada a la matèria d’Educació visual i
plàstica, i destinada a la síntesi dels aprenentatges fets en
el curs d’aquest 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 Llull i desenvolupen
la seva capacitat creativa i de síntesi fent un mural digital
que podran compartir mitjançant el blog del centre educatiu
o la pàgina web del programa Enllulla’t.
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