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L'INVENT QUE VA CANVIAR
LA HUMANITAT: la IMPREMTA
Benvinguts/des al taller d'una impremta al segle XVI!
Em dic Jerònima Galés i aquest és el taller familiar del meu
marit, Joan Mey, on els dos treballem fabricant de principi a fi
els llibres.
Ara eres un aprenent que ha vingut a instruir-se en el noble art
de la impremta a la millor ciutat del món civilitzat: València.
Ací hi ha els millors tipògrafs de la Corona d'Aragó i de
Castella, instruïts per mestres tipògrafs alemanys, el país que
va veure nàixer la impremta moderna. Coneixerem alguns dels
millors impressors, les seues tècniques i secrets. Acompanya'm
en aquesta aventura!
El material didàctic es compondrà d'una sèrie d'exercicis,
activitats, tallers, tutorials DIY i preguntes tipus joc.

A partir d'ara eres el meu aprenent, i al costat dels meus fills, jo
et donaré una formació acadèmica i tipogràfica al meu taller
tipogràfic, en el qual també coneixeràs alguns dels llibres que
es van imprimir en esta època.

Aprèn la tècnica
de la impressió

Aquest dossier didàctic pretén convertir-se en una
eina per apropar al públic infantil el món de la
impremta a la València dels segles XV i XVI i alguns
dels llibres més rellevants d'època medieval i
moderna de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
realitzats pels impressors i la impressora establerts a
la ciutat.
L'objectiu és adquirir nous coneixements sobre la
paraula escrita realitzada al Regne de València de
manera amena, interactiva i dinàmica. D'altra banda,
un altre objectiu és donar a conèixer el valuós
patrimoni documental que actualment està custodiat
i protegit a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

Temporalització
La programació del dossier didàctic “L'aparició de la
impremta” es divideix en 5 lliçons de durada variable.
Cal fer atenció que cada lliçó estarà composta per
continguts teòrics i pràctics com a activitats, exercicis,
jocs, tutorials DIY, fitxes didàctiques i manualitats.
Recomanem sempre que la persona usuària que faça
el dossier didàctic, vaja al seu ritme. Cada lliçó es pot
fer en un o diversos dies. El més important és
completar cadascuna de les activitats o exercicis per
tindre un millor coneixement i aprofundir en el temari.

Objectius
Fer ús del patrimoni documental de la Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu com a font bàsica
d'informació històrica per al coneixement de la
cultura d'època medieval i moderna, així com la
cultura valenciana.

Com treballar la guia

Conèixer la tècnica de la impressió al segle XVXVI i els seus artífexs.

A través de la cultura medieval i moderna ens
convertirem en aprenents al taller d'impressió de
Jerónima Galés i Juan Mey. Aprendrem l'ofici, les seues
tècniques, coneixerem els impressors més famosos de
l'època i les grans obres literàries que es van imprimir
per primera vegada durant el segle XV i XVI, i que
estan en un lloc segur a la Biblioteca valenciana
Nicolau Primitiu.

Comprendre la importància de l'escriptura i la
paraula escrita per a la humanitat.

Coneixerem quin tipus de documents creaven gràcies
a diferents jocs, tutorials i activitats...

Visibilitzar el patrimoni històric-artístic i
documental de la Biblioteca Valenciana Nicolau
Primitiu, posar-la en valor i difondre-la.

Al dossier es combinen explicacions i activitats,
en les quals a través de l'observació i la
capacitat analítica, l'usuari/ària 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
teua diferents documents digitals des del web
de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu (les
imatges i frases subratllades redirigeixen a la
web de BIVALDI). També podeu aprofundir
altres aspectes que hem inclòs a través de jocs
o petits comentaris i curiositats.
4) Al final del dossier teniu un glossari on
s'explica el significat d'algunes paraules. També
hi haurà les solucions dels exercicis de
preguntes i jocs.

