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Humanisme i Renaixement 
 
Objectius  

 
 Entendre els conceptes Humanisme i Renaixement 

 Conèixer el moment històric en què sorgeixen i els condicionants que expliquen la 
seva aparició. 

 Identificar les característiques de l’Humanisme, els seus pensadors i aportacions més 
importants. 

 Aprendre els trets definitoris de l’art del Renaixement. 

 Saber identificar les característiques de l’arquitectura, l’escultura i la pintura 
renaixentistes i els seus principals artistes i obres. 

 Col·laborar en tasques de treball d’equip. 

 Fomentar la recerca a Internet i aprendre a seleccionar la informació més pertinent. 

 

Descripció de l’activitat  
 
La proposta se centra en el desenvolupament d’una webquest. Després d’haver respost unes 
preguntes introductòries sobre l’Humanisme, els/les alumnes s’han d’organitzar en equips de 
treball per desenvolupar les tasques proposades. Concretament es tracta de crear 
presentacions de diapositives sobre diversos continguts on es mostri informació textual i 
imatges. Aquestes seran presentades en una exposició oral.  
 

Recursos emprats  

 
Webs i programa per dissenyar presentacions de diapositives. 

 
Temporització 
 
Tres sessions de classe. 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnat de 2n d’ESO.  
 

Aspectes didàctics i metodològics  
 
En primer lloc cal introduir els continguts relacionats amb l’Humanisme i resoldre unes 
petites activitats introductòries relacionades amb el concepte i les característiques que el 
defineixen, els principals pensadors i les seves obres. Aquestes activitats es poden fer 
col·lectivament amb el grup classe, de manera que s’intercanviïn dubtes i opinions al 
respecte. 
Posteriorment i per entrar de ple en el Renaixement i el seu art s’ha preparat una webquest 
que demana que, a través de tasques de grup, l’alumnat s’apropi i faci cerques sobre el 
context històric, les etapes i les realitzacions més rellevants dels principals artistes de 
l’època. 
S’han proposat diversos temes de treball, un per grup, el qual ha d’estar compost per 3 o 4 
membres. L’objectiu principal de la webquest és que cada grup prepari una presentació de 
diapositives amb la informació que se li demana. 
En la webquest es pot trobar la concreció d’allò que cal desenvolupar i l’accés a dues o tres 
webs on poder fer la consulta. 
Després de la confecció de la presentació, caldrà fer l’exposició oral davant la resta del grup. 
Es demana que la informació sigui clara i concisa, gairebé esquemàtica, amb imatges que 
il·lustrin la informació i que esdevinguin referents visuals de l’etapa artística que s’estudia. 
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La mateixa webquest facilita una rúbrica per a l’avaluació, en la qual hi ha dos apartats que 
cal que siguin emprats pel professorat i un darrer apartat que pretén fomentar 
l’autoavaluació entre els alumnes. En aquest darrer apartat s’han fixat uns criteris 
d’avaluació per valorar la tasca d’equip desenvolupada. 
El professorat també pot plantejar una petita prova d’avaluació que contingui qüestions sobre 
els aspectes que s’han tractat, per garantir que tots els alumnes han seguit les exposicions i 
han assolit els objectius de la unitat. 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Continguts: 

1. L’Humanisme. Època, pensadors i obres. 
2. El Renaixement. Característiques generals. 
3. L’arquitectura renaixentista. Autors i obres principals 
4. L’escultura renaixentista. Autors i obres principals. 
5. La pintura renaixentista. Autors i obres principals. 
6. Leonardo da Vinci: prototipus d’home renaixentista. 

 
Competències: 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
2. Tractament de la informació i competència digital. 
3. Competència d’ autonomia i iniciativa personal. 

 
Processos: 

1. Debat i/o exposicions orals 
2. Anàlisi de fonts secundàries 
3. Identificació de categories temporals 

 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat:  
La fitxa de treball de l’alumnat es troba en el document: MAT_ALUM_Humanisme i 

Renaixement. 
La proposta es basa en la webquest titulada “L’Art del Renaixement”, accessible des de: 

https://sites.google.com/site/webquestartdelrenaixement/  
  

Itinerari 
 

Itinerari Títol element Ordre 
Edat Moderna: traiem-ne l’entrellat Humanisme i Renaixement 6 

 

https://sites.google.com/site/webquestartdelrenaixement/

