Els escriptors de la

Baixa Edat Mitjana
- Lliçó 2 -

Sabies que Arnau de Vilanova va ser un metge,
professor, teòleg i ambaixador molt popular i
influent al segle XIII a Europa?
Metge de Reis i Papes. Va ser el millor metge
d'Europa en època medieval.

ARNAU DE VILANOVA
Les obres mèdiques i científiques d'Arnau de Vilanova eren molt avançades per l'època. Ell va escriure sobre
higiene, medicina, cirurgia, farmàcia, astrologia i alquímia. Investigava, experimentava i documentava els
seus descobriments. Imagina ara que eres un investigador/a científic com ho va ser Vilanova. I si realitzem
un experiment científic? Segueix-me:

POT UNA FLOR CANVIAR DE COLOR?

Ompli 3 gots d'aigua (mig got).
T
+ c RUC
o lo
ra n
t
+c=
o lo
r

(València, ca. 1238 - Génova, 1311)
Va escriure moltíssims llibres sobre medicina com
ara: Regimen Sanitatis ad regum Aragorum (ca.
1505) o Practica medicine Arnaldi de Villanoua
(1497) i algunes obres d'alquímia.

Posa unes gotes de colorant alimentari
als gots: roig, groc i violeta
(Mescla unes gotes de roig+ blau i
remou per obtindre el color desitjat).

Posa una flor a cada got i deixa-la
reposar durant 2 o 3 dies en un lloc sec i amb
una mica de llum solar. I ara: paciència!
Pots documentar el procés en un quadern, com
ho faria Arnau de Vilanova
.

Arnau de Vilanova va ser el descobridor de les
propietats desinfectants i profilàctiques de
l'alcohol. També va introduir a Europa el secret de
la destil·lació de l'alcohol, d'herència àrab.

Fes clic sobre els títols subratllats per descobrir les
grans obres científiques d'Arnau de Vilanova en
BIVALDI.

Amb un ganivet, fes un tall en diagonal
sobre la tija de la flor blanca, com una
margarida, un clavell o una rosa.
Si eres molt xicotet/ a, demana ajuda a
una persona adulta.

Com ha passat aquesta màgia?
Les flors absorbeixen l'aigua mesclada amb el
colorant gràcies a la capil·laritat i
transpiració. D'aquesta manera tant la tija
com els pètals canvien de color.

TALLER DIDÀCTIC: CREACIÓ D'UN HERBARIUM. TUTORIAL DIY PAS PER PAS

Què és un herbarium? Un herbari és una col·lecció de plantes pintades o dessecades i identificades que es guarden en un llibre. Segueix les instruccions de les
fotografies:

Imprimeix les fitxes didàctiques "Les
plantes de A.Vilanova" i "Etiquetes
per a l'herbarium" (les pots imprimir
tantes vegades com vulgues).

Busca les plantes en el llibre d'Arnau
de Vilanova i identifica les espècies
vegetals. Pinta amb aquarel·les (o
retoladors) les plantes de les fitxes
didàctiques.

Retalla i enganxa les imatges de les
plantes en les etiquetes per a
l'herbarium i completa les fitxes.
Pots buscar a Google la informació.
Fes diverses etiquetes (o completa
la de totes les plantes). A
continuació, fes forats a les
marques de les etiquetes per passar
el cordell.

Amb un cartró, mesura el
contorn de la fitxa "Etiqueta de
l'herbarium" i retalla el cartró.
Repeteix l'operació una altra
volta. Ara ja tens les tapes del
llibre.

MATERIALS DIDÀCTICS:

Forra o pinta les tapes del llibre i
escriu el títol del llibre - Herbarium
- i el teu nom. Fes tres forats per
passar els cordells. Pots decorar
les tapes com vulgues i afegir
adhesius o etiquetes.

Recull les etiquetes de l'herbarium i
passa-les pels dos cordells laterals
fins completar tot el llibre. I llest!
Ja tens el teu herbarium! Ara pots
seguir completant-lo amb altres
plantes.

Tisores
Cola de barra
Aquarel·les (i pinzell), retoladors o plastidecor
Fitxes didàctiques "Etiquetes per a l'herbarium" en paper o paper
craft i "Les plantes de A.Vilanova" (paper normal)
Bolígraf
Cordell o cinta
Punxó (per fer els forats)
Cartró o cartolina (per a les tapes del llibre)
Opcional: elements decoratius per a les tapes de l'herbarium com
adhesius, paper de regal, etc.

Identifica les següents espècies vegetals al llibre d'Arnau de Vilanova, Incipit Tractatus De
virtutibus herbarum (1509). Fes clic al títol del llibre.

avonaliV.A ed setnalp seL :acitcàdid axtiF

Identifica les següents espècies vegetals al llibre d'Arnau de Vilanova, Incipit Tractatus De
virtutibus herbarum (1509). Fes clic al títol del llibre.

avonaliV.A ed setnalp seL :acitcàdid axtiF
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Imprimir tantes voltes com vulgues
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FRANCESC EIXIMENIS

ACTIVITAT: ART TERÀPIA

Mira la següent imatge. És la portada de l'incunable Regiment de la cosa pública
(edició impresa en 1499). En ella apareix Francesc Eiximenis lliurant el llibre als sis
Jurats de València, que estan agenollats davant de les Torres de Serrans.
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Tria els colors dels quadrets. A continuació, pinta el dibuix de la
portada del Regiment de la cosa pública (1383) de Francesc
Eiximenis ajudant-te de la numeració.
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Fes clic sobre la imatge per descobrir la gran obra literària de
Francesc Eiximenis en BIVALDI.
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Sabies que Regiment de la cosa pública és un llibre dins d'un
altre llibre que forma part de el capítol "Dotze" de l'obra Lo
Crestià? Eiximenis escriu uns consells per als Jurats de València
on parla sobre la seua ciutat perfecta imaginada: una ciutat
quadrada amb muralles i quatre portes d'accés i una gran plaça al
centre; amb serveis públics i exèrcit propi; el poble podia fer fora
el rei del tron si era un tirà; i l'església tenia més poder que ningú.
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QUI ERA FRANCESC EIXIMENIS?

(Girona, ca. 1330- Perpinyà, 1409)
Fill de mercaders, des de xicotet es va educar en un convent
franciscà, encara que va estudiar a les Universitats de París,
Cambridge i Oxford. Va ser professor de teologia i un escriptor
franciscà de la Corona d'Aragó. Autor de l'obra "Lo Crestià"
(entorn 1379) gràcies a el suport del rei Pere el Cerimoniós.

QUI ERA SANT VICENT
FERRER?

(València, 1350 - Vannes, 1419)
El predicador més conegut de València és el
dominic Sant Vicent Ferrer. En 1386 va
començar com prior a València. Era catedràtic
de Teologia, confessor i conseller.

SANT VICENT FERRER
La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu conserva una nombrosa documentació en els seus arxius relacionats amb
Sant Vicent Ferrer. Llibres com Sermones de Sanctis Diui Vicentii: De Sanctiis & in orationem Dominicam
Sermonum (1539) o Sermones de San Vicente Ferrer: en los quales trata de la venida del Antichristo y juycio
final (1566), en els quals normalment apareix una imatge seua.

Al 1394, Benet XIII, conegut com el Papa
Lluna, el va cridar per ser el seu confessor i
assessor diplomàtic. Els seus sermons van ser
transcrits i la seua saviesa va recórrer tot
Europa.

...

CONEIXES ALGUN DELS SEUS
MIRACLES? EXPLICA-ME'N:

Ací tens dos imatges seues. Dibuixa la que més
t'agrade. Pots veure més detalls i ampliar les
il·lustracions fent clic sobre elles.

