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Segueix-nos en:
Podeu compartir els vostres treballs a través de xarxes socials,
utilitzant el hashtag #BIVALDIEDUCA

el segle d'or valenciÀ i
la cancelleria reial
Us donem la benvinguda a les entranyes de la Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu!
Durant els propers dies anem a descobrir els tresors que
esperen a les seues prestatgeries. Estareu pensant en grans
tresors de joies, muntanyes de monedes d'or, objectes realitzats
amb pedres precioses com nacre, ambre o jade i obres d'art
d'incalculable valor... però per a mi, no hi ha major tresor en la
Humanitat que la paraula escrita . I ací, en aquest lloc, al
Monestir de Sant Miquel dels Reis, hi ha milers de documents
antics que compten la nostra història, la nostra cultura i que
són el nostre llegat més preuat.
Anem a conèixer alguns dels seus majors tresors. Documents de
la Cancelleria Reial i algunes obres escrites pels escriptors més
importants de la València del Segle d'Or com Joan Roís de
Corella, Ausiàs March, Jaume Roig o Joanot Martorell. També
coneixeràs la meua gran obra, Vita Christi. I qui sóc jo? Jo sóc
sor Isabel de Villena, la primera escriptora valenciana que es
coneix. Et guiaré en un camí ple de coneixement i sabers que
conec a la perfecció, i que va ser creat durant la València dels
segles XIV i XV.
El material didàctic es compondrà d'una sèrie d'exercicis,
activitats, tallers, tutorials DIY i preguntes tipus joc.

A partir d'ara eres un investigador o investigadora què desitja
conèixer les grans obres escrites de la literatura valenciana
per inspirar-se i convertir-se en un gran escriptor.

Descobreix els tresors
de la Biblioteca
Llig i conduiràs, si no lliges,
seràs conduït.

Aquest dossier didàctic pretén convertir-se en una
ferramenta per acostar al públic infantil la literatura
de el Segle d'Or valencià i alguns dels documents
més rellevants d'època medieval i moderna de la
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu tant realitzats
per l'Administració Pública de l'època (els Furs ,
Cartes Pobla ...) com alguns llibres molt importants
que es van crear a nivell botànic, metge, teològic o
humanístic.
L'objectiu és adquirir nous coneixements sobre la
paraula escrita realitzada al Regne de València de
forma amena, interactiva i dinàmica. A més, de
donar a conèixer el valuós patrimoni documental
que actualment està custodiat i protegit a la
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

Objectius
Fer ús de el patrimoni documental de la Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu com una font bàsica
d'informació històrica per al coneixement de la
cultura d'època medieval i moderna, així com la
cultura valenciana.
Visibilitzar el patrimoni històric-artístic i
documental de la Biblioteca Valenciana Nicolau
Primitiu, posar-lo en valor i difondre'l.
Conèixer les principals obres de la literatura
valenciana del Segle d'Or i als grans escriptors
valencians.

Aprendre la història d'alguns dels grans
documents jurídics i administratius de la
Corona d'Aragó, i concretament del Regne de
València, i la importància historiogràfica que
tenen per a la societat valenciana.
Comprendre la importància de l'escriptura i la
paraula escrita per a la Humanitat.

Temporalització
La programació del dossier didàctic "Els tresors
de la Biblioteca: La Cancelleria Reial i els
escriptors valencians del Segle d'Or" es divideix
en 5 lliçons de durada variable. Cal tenir en
compte que cada lliçó estarà composta per
continguts teòrics i pràctics com activitats,
exercicis, tutorials DIY, fitxes didàctiques i tallers
de manualitats.
Recomanem sempre que la persona usuària que
utilitze el dossier didàctic, vaja al seu ritme. Cada
lliçó es pot realitzar en un o diversos dies. El més
important és completar cadascuna de les
activitats o exercicis per tenir un millor
coneixement i aprofundir en el temari.

Com treballar la guia
A través de la cultura medieval i moderna ens
convertirem en investigadors o investigadores on la
missió és aprendre sobre la literatura i la història de
València. Aprendrem els usos que tenia l'escriptura
en aquella època: l'escriptura per al treball,
realitzada per copistes a la Cancelleria Reial; o
l'escriptura per al plaer de les persones gràcies a les
novel·les cavalleresques, els poemes d'amor o els
sermons religiosos. Coneixerem quin tipus de
documents creaven gràcies a diferents jocs,
tutorials, activitats i exercicis.
Al dossier es combinen explicacions i activitats, en
les quals a través de l'observació i la capacitat
analítica, l'usuari / a coneixerà i comprendrà els usos
de l'escriptura en època medieval i moderna.
1) Llegir els continguts textuals per conèixer la
història i la cultura medieval i moderna.
2) Realitzar les diferents activitats, tallers, fitxes
didàctiques i exercicis proposats.
3) Informació complementària. Si vols ampliar els
teus coneixements, pots visitar des de casa
diferents documents digitals des del web de la
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu (les imatges i
frases subratllades redirigeixen al web de BIVALDI).
També pots aprofundir altres aspectes que hem
inclòs a través de jocs o xicotets comentaris i
curiositats.
4) Al final del dossier tens un glossari on s'explica el
significat d'algunes paraules.

