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QUÈ ÉS L'HUMANISME?
L'Humanisme és un corrent cultural que va
tindre lloc entre el segle XV - principis del
XVI. Les seues principals característiques
van ser:
Preocupació per l'ésser humà. Aquest
era el centre del món.
Defensa de la recerca de la veritat a
través de la raó.
Utilització de les llengües vulgars
(valencià, castellà, italià, francès) en
substitució del llatí per transmetre els
seus coneixements.
Inspiració en l'art, la filosofia i la
literatura clàssica.

Fes clic ací per veure el llibre:
Tratado del socorro de los
pobres (1526)

JUAN LUIS VIVES.
EL HUMANISTA VALENCIANO

Endevina qui és qui i escriu el nom
d'aquests humanistes:

(València, 1492 - Bruges, 1540) Humanista, psicòleg, pedagog,
filòsof i sociòleg valencià. Les seues grans contribucions van ser en
pedagogia i psicologia.
De família judeoconversa, abandonà València després de la mort
de la seua mare en 1509 i va viatjar per tot Europa (París, Londres,
Oxford, Louvain, Bruges) ensenyant i compartint a la reialesa, la
noblesa, joves i intel·lectuals els seus coneixements.
Els principals humanistes van ser: Thomas More, Erasme de
Rotterdam i Joan Lluís Vives. Sabries identificar-los?

A la ciutat de Bruges (Bèlgica - antiga Flandes) va escriure una de
les seues principals obres, Tratado del socorro de los pobres, en
el qual organitzava l'ajuda als pobres i deia com havia de fer-se.
Vives va ser la primera persona a Europa que construïa un sistema
d'ajuda social per a la gent més pobra i necessitada.

Solució al final
del dossier

JOC DE TRENCACLOSQUES: ENDEVINA L'OBRA DE LLUIS VIVES
Aquest és un dels llibres més coneguts de l'humanista Lluís Vives. Resol el trencaclosques, retallant les peces i ordenant-les, per conèixer el seu títol.

Fes clic ací per descobrir
l'obra literària de Lluís
Vives en BIVALDI.

INSTRUCCIONS:
1) Retalla les 12 tires de la
portada del llibre.
2) Ordena-les.
3) Enganxa-les en un full a part.

PISTA:
Era un llibre escolar per
aprendre llatí. Es va traduir al
castellà i al valencià.

Solució al final
del dossier

EXERCICI D'ENDEVINAR
Mira les següents imatges. Són del llibre anomenat Instrucion de la
muger christiana (1539) de Lluís Vives. Un correspon a la portada i els
altres als tres capítols del llibre. Identifica cada imatge en el llibre digital
de BIVALDI i escriu els títols dels capítols. Pinta els dibuixos.

Fes clic a la imatge per descobrir el seu llibre La educación de la
mujer cristiana en BIVALDI.

Sabies que Institutione de Feminae christianae (1539) és un llibre
pedagògic que tracta sobre l'educació de la dona? És una mena
de manual ètic-religiós per a la dona jove, la casada i la vídua.

Lluís Vives va viatjar per mitja Europa al llarg de la seua vida. Pinta
de roig els països on va viatjar, viure o treballar.

