
ANY 2015,  CELEBRACIÓ DELS 700 ANYS DE LA MORT DE RAMON LLULL



Llegim Ramon Llull amb ulls del segle XXI
Activitat realitzada al voltant d’El llibre de les bèsties



Tant de gust...senyor Llull
a cura de M. Carme Bernal i Carme Rubio, PAMEina central de l’activitat



Activitat destinada a alumnes del nivell E1- Grup de 17 alumnes (14 nacionalitats: colombiana, espanyola, búlgara, italiana, mexicana, alemanya, ucraïnesa, argentina, estatunidenca, ghanesa, brasilera, francesa, kazakh i xilena)



Objectiu:
• Llegir el llibre Tant de gust...senyor Llull que conté la biografia de Ramon Llull, una versió simplificada d’El llibre de les bèsties i una explicació del món medieval. S’han fet un total de 6 activitats amb una durada en classe de 4h, realitzades en 4 sessions durant un mes de classe.



Descripció:

-Activitat 1. (sessió 1 a l’aula)Informar-se de la biografia de Ramon Llull a casa i preparar a l’aula en grups de 3 un text d’un minut resumint-la. El text havia de ser pensat per ser dit a la ràdio.
- Activitat 2 (sessió 2a l’aula)Treballar en parelles la descripció del caràcter humà que donarien a una llista d’animals que els dóna la professora (són els personatges de la història).



Descripció:
- Activitat 3. Treball a casa: lectura del llibre i treball escrit amb reflexions sobre la lectura.
-Activitat 4. (sessió 3 a l’aula) Tornar a fer amb la mateixa parella de la sessió 2 la descripció dels personatges i contrastar-la amb la primera llista que van fer abans de llegir el llibre. Durant la sessió la professora adjudica a cada alumne un personatge definitiu. Els alumnes escriuen en una quartilla la llista de vocabulari que descriu millor el personatge. Aquestes quartilles són exposades en un plafó al vestíbul de l’Espai de llengua i cultura.



Descripció:
- Activitat 5. (sessió 4 a l’aula) Debat sobre la lectura. El debat es fa sota el títol “Llegim Llull amb els ulls del segle XXI”. Durant el debat la professora reparteix als alumnes un resum de les diferents idees del treball escrit.

- Activitat 6 (durant la mateixa sessió 4) Els alumnes escriuen en una quartilla amb una il.lustració de Ramon Llull una frase que resumeixi el seu punt de vista sobre l’obra. Aquesta quartilla també és exposada al mural del vestíbul d’Avinyó.



MURAL FINAL INSTAL·LAT AL VESTÍBUL DE L’ESPAI DE LLENGUA I CULTURA



Conclusions
• 1. Podem llegir Llull amb tot tipus d’alumnes, el nivell de català no és obstacle per apropar-se a l’autor.
• 2. La universalitat del tema d’El llibre de les bèsties permet arribar a tot tipus de lectors.
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