
Objectius 

 Conèixer aportacions de la cultura andalusina medieval. 
    Valorar les aportacions del llegat andalusí. 
    Responsabilitzar-se de les tasques encarregades, ja que la seva realització beneficia a tot el grup-classe. 

Descripció de l’activitat 

Mitjançant unes recerques, elaborades per diferents grups de treball, l’alumnat realitzarà uns murals 
explicatius de les aportacions andalusines més importants, relacionades amb diferents temes com són la 
llengua, els nous productes alimentaris, les innovacions tècniques, la medecina, el paper i l’art andalusí. 

Recursos emprats 

L’activitat es basa en la recerca de dades per internet, encara que també seria útil poder utilitzar 
bibliografia de la biblioteca del centre. També es necessitarà paper per a l’elaboració dels murals. 

Temporització 

’ha previst 2 hores de classe. Tot i així, és molt possible que si l’alumnat no acaba les seves exposicions 
s’hagi de reservar el temps necessari d’una tercera sessió. 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

2n d’ESO 

Aspectes didàctics i metodològics 

L’estructura de les activitats podria ser la següent: 
Hora 1: Es dividirà el grup classe en 6 grups de 4/5 alumnes amb l’objectiu que cada un d’aquests grups 
treballi un aspecte diferent relacionat amb el llegat cultural andalusí. Cada grup haurà de consultar unes 
adreces d’internet, que figuren al document de l’alumnat, i a partir d’aquí elaborarà un resum de les dades 
més importants del tema tractat. L’objectiu és que cada grup pugui realitzar una exposició oral dels resultats 
de la seva recerca, mitjançant un mural. 
Hora 2: En aquesta sessió, cada grup haurà haurà d’exposar els resultats de les seves recerques a la resta del 
grup-classe, mitjançant el mural que haurà elaborat. És possible que amb les dues sessions no hi hagi prou 
temps i, per tant, pot donar-se el cas que s’hagi reservar part d’una tercera sessió de classe. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

CONTINGUTS 

 Influència de l’àrab en el català i el castellà.
 Introducció de nous productes alimentaris i de millores tècniques a al-Andalus medieval. 
 L’aportació andalusina medieval a la història de la medecina.
 L’art andalusí. 

COMPETÈNCIES 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
 Tractament de la informació i la competència digital. 
 Competència social i ciutadana. 

PROCESSOS 

 Debat i exposició oral. 
 Anàlisi de fonts secundàries. 

ARC-CERES

 El llegat andalusí



Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat, 

El material de l’alumnat es troba al document descarregable per a l’alumnat: 

MAT_ALUM_El llegat andalusí_doc. 

Altres documents: 

Al document de l’alumnat hi ha un enllaç a les següents adreces: 

http://catralan.blogspot.com/2008/11/paraules-de-origen-rab.html 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_boabdil/departamentos/vocab-arabe.htm 

http://ca.wikipeedia.org/wiki/Hist%C3%B2ria_de_la_gastronomia_als_Pa%C3%AFsos_Catalans 

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/07/16/al-andalus-economia-societat-i-cultura 

http://www.youtube.com/watch?v=XRnN3_P1cAQ&NR=1 

http://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADnia 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_boabdil/departamentos/medicina.hm 

http://foroabenhumeya.blogcindario.com/2007/12/00184-abulcasis.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abulcasis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_Zuhr 

http://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Avenzoar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Al-Razi 

http://www.galenusrevista.com/al-razi-medico-humanista-y-padre 

http://www.iconio.com/ABCD/B/pdf/papel.pdf 

http://www.xtec.es/recursos/ciencies/ambinet/ambinet/cubi-paper/historia.htm 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Paper 

http://www.slideshare.net/LIBRERUM/histria-del-llibre-paper-i-impremta 

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0158568 
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