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Resum 

 

El present treball tracta sobre didàctica de la Història de la Indumentària per a              

l’ensenyament secundari obligatori (ESO), concretament als cursos de primer i          

segon. A partir d’un estat de la qüestió, tant sobre Història de la Indumentària              

en general com sobre la didàctica del tema, es parteix per analitzar tot allò que               

ja s’ha fet. Finalment el treball presenta un material didàctic genuí que té             

l’objectiu final de fer prendre consciència als alumnes d’ESO de la importància            

de la indumentària i l’evolució d’aquesta dins la Història.  

 

Paraules clau 
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Abstract 

 

The present paper discusses about didactics of the History of Clothing for            

compulsory secondary education (ESO), specifically in the first and second          

courses. Based on a state of affairs, both on History of Clothing in general and               

on the didactics of the subject, it starts off to analyze everything that has              

already been done. Finally, the work presents a genuine didactic material that            

has the ultimate goal of making ESO students aware of the importance of             

clothing and the evolution of this in History. 
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1._Introducció i justificació del tema 

 

El present treball pretén demostrar la importància d’introduir continguts sobre          

història de la indumentària al currículum d’ESO. Tot i que és cert que en molts               

llibres de text ja s’hi mencionen algunes qüestions sobre aquesta temàtica, tan            

sols hi és de manera subtil i sense fonamentació teòrica. Per a tal empresa és               

primordial, en primer lloc, justificar perquè de la necessitat que tenen els            

alumnes d’ESO d’aquest tipus de coneixement. Per tant, començarem amb una           

breu justificació del tema del treball.  

 

 

Per què és important la història de la indumentària? 

 

La fugacitat de la moda de les últimes dècades ha comportat que la visió que               

es té de la indumentària estigui bastant radicalitzada. O bé és un món que              

s'idolatra i hipnotitza o és quelcom tractat de banal, capritxós i superficial. Tal             

vegada per aquesta raó sembla que la historiografia ha situat a un costat             

l'estudi de la indumentària, relegant-lo a un plànol terciari, gairebé com a un             

germà petit de la història de l'art, que alhora és tractada molts cops com un               

subestudi de la història. Però per a entendre a una societat determinada d'una             

època concreta no ens basta amb saber com construïen, com escrivien, com            

pintaven, cal saber com es vestien, i amb quines intencions ho feien per arribar              

a entendre holísticament un context social. 

 

Des dels inicis de la civilització no s’ha conegut cap societat que hagi prescindit              

de la indumentària, aquesta entesa com a modificació de l’aspecte físic, tant en             

les parts vestides com en les parts nues. Aquestes modificacions no tan sols             

responien a unes necessitats adaptatives, ja que un cop protegit el cos de les              

condicions climatològiques i possibles paràsits, l’ésser humà ha seguit         

modificant el seu aspecte físic amb altres finalitats. La distinció social,           
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l’evidència de pertinença a un grup, la individualització o la demostració de            

poder i/o diners, són algunes d’aquestes finalitats a les quals respon la            

indumentària durant la història.  

“La lògica ens demana saber en tot moment qui som dintre de la comunitat” ens               

explica Josep Martí, antropòleg del CSIC (Consell Superior d’Investigacions         

científiques) . Aquesta identificació de la qual ens parla Martí es pot transmetre            1

a primer cop d’ull a través de l’ús de la roba i en el camp historiogràfic és                 

significatiu, ja que ajuda a datar i situar les imatges. Així doncs, per exemple,              

un quadre en el qual aparegui un personatge amb vestidures rígides i negres i              

una lletugueta blanca al voltant del coll serà fàcil que ràpidament puguem            

situar, a grans trets, aquesta escena al segle XVI, a la cort espanyola.  

 

És important posar èmfasis en què parlarem estrictament d’indumentària en          

aquest treball. La terminologia és important, ja que indumentària i moda són            

termes que es confonen amb molta facilitat. Ni historiadors ni pensadors es            

posen d’acord amb la data d’inici del fenomen de la moda, moda entesa com a               

variacions estilístiques en la indumentària a través del temps. No és aquest el             

nostre objecte d’estudi, ja que requeriria una precisió i temps no adequat per             

l’objecte d’aprenentatge, és a dir, els alumnes d’ESO. El concepte          

d’indumentària és doncs, molt més adient, ja que engloba el conjunt de peces             

de roba i complements com a objectes d’estudi en particular.  

 

Tal vegada allà on més canvis es poden evidenciar pel que fa a la història de la                 

indumentària és en les robes dels estrats socials més elevats però cal que els              

alumnes coneguin tot el teixit social. Mentre que la vestimenta de les classes             

superiors ens pot parlar del moviment ideològic, el de les classes inferiors ens             

pot parlar del dia a dia, de les feines que realitzaven i les necessitats              

adaptatives de les seves robes. Per tant, si s’entén a què responen les             

1Josep Martí. (2011). Los poderes del uniforme. 23/02/2019, de La Vanguardia Lloc web: 
https://www.lavanguardia.com/vida/20110212/54111862379/los-poderes-del-uniforme.html 
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vestimentes de les gents d’una cultura i època concreta s’entén amb més            

precisió la seva història. 

 

L’estudi de la indumentària aporta, com ja hem esmentat, informació sobre el            

rerefons ideològic de les persones que les vestien. L’alumnat d’ESO coneix les            

regles de la indumentària del temps en el qual viu, on predomina la             

globalització i la gradual pèrdua de sexualització del vestit cap a una unitat de              

gènere, teme que pot donar peu, per exemple a debats sobre igualtat de             

gènere, i la seva història. Això vol dir que, l’estudi de la indumentària, no tan               

sols ens pot donar dades extres per parlar de context històric, sinó que, en              

segons quins casos, ens parla també d’actualitat, genera debat, ens aporta           

informació de la societat en la qual vivim que ens passa desapercebuda. Per             

exemple, la democratització de la moda ens parla d’actualitat. Sense fixar-se en            

marques i teixits, gairebé ja no hi ha diferència en el vestir de les persones               

adinerades o amb poder de la manera de vestir dels alumnes. Aquest fet també              

pot servir per parlar de la divisió de classes, els estaments, i la diferència amb               

l’actualitat. Tots aquests debats que es poden generar a partir de l’estudi de la              

indumentària, són escaients al camp de coneixement on s’inscriuen, les          

Ciències Socials.  

 

 

Per què pot ser un tema interessant pels alumnes d’ESO? 

 

Durant l’adolescència la roba acostuma a ser una de les majors preocupacions            

dels adolescents. Vestir és una manera de reivindicar la seva individualitat           

alhora que els posiciona dintre d’un grup social entre iguals. Sovint la televisió,             

les xarxes socials o el grup d’amics són els que determinen com es vesteixen              

els alumnes de secundària. Per a ells el fet de vestir-se resulta, en la majoria               

dels casos, una preocupació de pes en el seu dia a dia. El que es pretén amb                 

aquesta proposta didàctica és aprofitar aquest interès per la vestimenta que           

6 



 

tenen els adolescents per a ajudar-los a identificar diferents èpoques          

històriques i el seu context. Fer-los entendre que la indumentària va lligada a             

un període, que els canvis que presenta són deguts a unes causes històriques i              

esdevenir de la història de la indumentària els serà més fàcil entendre el             

període històric.  

 

A més a més a través del cinema i la televisió molts alumnes ja tenen unes                

certes referències sobre història de la indumentària però sense ser-ne          

conscients. Així doncs, es poden utilitzar aquests coneixements previs que          

tenen els estudiants per a poder aprofundir en la matèria amb un punt de              

partida ja existent.  

 

Des del punt de vista didàctic la indumentària pot resultar una manera            

d'aproximar la història molt encertada, ja que permet associar un període           

concret, una etapa històrica, a una imatge, i d'aquesta manera proveir a            

l'alumnat d'un imaginari visual de la transversalitat històrica. Així doncs, amb           

els coneixements sobre història de la indumentària estam proporcionant als          

alumnes un conjunt d’imatges representatives de l’eix cronològic, del pas del           

temps, que és un concepte difícil d’assimilar a l’edat primerenca de           

l’adolescència. Si d’una cosa no n’hi ha dubte, és que els alumnes d’avui dia              

viuen en un món visual i no aprofitar-ho en benefici seria un error. Així doncs,               

l’estudi de la indumentària pot servir de punt d'arrencada per a l'estudi de les              

societats, ja que intentant esbrinar les raons de les seves robes es poden             

arribar a entendre els valors d'una comunitat. Ens pot parlar de pudor, del             

paper de les dones, consumisme, moda, creences, economia, indústria,         

globalització, etc. Així doncs, estaríem aprofitant un interès real de l’alumnat,           

com n’és el de la roba, com a motivador d’estudi, una imatge catalitzadora de              

l’interès del què amagarà.  
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Motivacions personals 

 

Durant el meu recorregut com a estudiant la indumentària sempre ha sigut una             

constant. Als divuit anys vaig començar el grau de disseny de moda que, tot i               

que no el vaig finalitzar, em va implantar el cuquet del gust per la història de la                 

indumentària. Quan finalment vaig decidir-me a estudiar Història de l’Art,          

aquest cop sí, amb èxit sabia que volia combinar els meus coneixements, de             

manera que al Treball Final de Grau (2016) vaig tenir la sort de poder parlar del                

que més m’apassiona, presentant així un treball anomenat Indumentària         

cortesana a l’entorn de Felip II. La imatge de la monarquia espanyola. 

 

Finalment, quan al Màster de formació del professorat ens van plantejar el            

Treball Final de Màster ràpidament vaig saber que volia que tractés sobre            

Història de la indumentària, ja que és, per a mi, un saber necessari dins el               

camp de les ciències socials.  
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2. Objectius 

 

L’objectiu principal d’aquest treball és col·locar el focus de llum sobre la història             

de la indumentària, ja que tot i que molta gent en pot tenir petites nocions,               

gairebé sempre proporcionades per pel·lícules o televisió, no és un tema que            

tingui un gran nombre de seguidors. La intenció és fer entendre el fet que, cada               

canvi de les robes a través de la història respon a les necessitats i pensament               

de la societat i cultura de cada època on s’inscriu. És a dir, fer entendre a                

l’alumnat, que és l’objectiu final d’aquest coneixement en el cas d’aquest           

treball, que la indumentària no és un fet aïllat a la història, que la seva evolució                

no és capritxosa ni arbitrària, sinó que té unes raons de ser a cada moment.  

 

Un segon objectiu del treball és analitzar la bibliografia relacionada amb la            

temàtica de la història de la indumentària i de la seva didàctica. Així doncs,              

serà necessari fer dos estats de la qüestió diferenciats, un de general i un              

sobre la didàctica del tema. El primer ha de tenir en compte el més rellevant               

que s’ha publicat sobre història de la indumentària en termes generals, és a             

dir, manuals, monografies, investigacions i altres estats de la qüestió. En el            

segon es revisarà tot el que ja s’ha fet sobre didàctica de la història de la                

indumentària, tant en l’àmbit dels llibres de text de diferents editorials i activitats             

com a nivell teòric a revistes i publicacions didàctiques.  

 

Després d’analitzar la bibliografia el següent objectiu és elaborar una proposta           

didàctica a partir d’activitats que reforcin el coneixement de la història de la             

indumentària. Aquestes activitats aniran inscrites dins cada període històric que          

es detalla en el Currículum de Geografia i Història d’ESO de les Illes Balears.              

Aquesta proposta didàctica serà alhora regida per les competències bàsiques          

que detalla el Ministeri d’Educació, per tant, ajudarà a l’avaluació d’aquestes           

alhora que aporta coneixements sobre la història de la indumentària.  
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L’objectiu final és fer una breu reflexió sobre el que aporta el treball i la               

proposta didàctica que s’hi inscriu. Analitzar les possibilitats de millora i també            

especular sobre com es podria desenvolupar una línia d’investigació a partir           

d’on s’acaba aquest treball.  

 

 

3. Estat de la qüestió 

 

Com ja hem anticipat abans aquest apartat es dividirà en dues parts. La història              

de la indumentària, tot i ser una temàtica bastant estudiada, compta amb            

poques publicacions sobre la seva didàctica, tal vegada perquè es considera           

quelcom que s’aprèn de manera acumulativa. És a dir, que és com és i es               

memoritza, no s’entén. Aquesta aproximació és ben errada, ja que, com hem            

defensat en tot moment en aquest treball, la roba compleix unes funcions i             

respon a unes necessitats i intencions, i aquest és un aspecte més de la cultura               

històrica.  

 

Per aquesta raó farem primer una recopilació d’aquell material considerat          

imprescindible per al docent que decideixi incloure dintre del seu discurs la            

història de la indumentària. Seguidament farem un breu estat de la qüestió            

d’aquell material didàctic ja existent o de la teorització sobre l’enfocament de la             

didàctica sobre història de la indumentària.  

 

 

Material bibliogràfic per a docents  

 

En aquest primer estat de la qüestió la intenció és fer una recerca bibliogràfica              

de material útil per al docent a l’hora de preparar continguts referents a la              

història de la indumentària. Per tal empresa les publicacions analitzades són           

material divulgatiu sobre la història de la indumentària, del vestit o de la moda a               
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nivell general, en sentit de, històricament transversal sense que entrin en una            

precisió que seria més útil per a un investigador que per a un docent d’ESO.  

 

L’objectiu d’aquest estat de la qüestió és fer una recerca de tot el material              

considerat necessari per als docents que tinguin intenció d’integrar l’estudi de           

la història de la indumentària a la seva programació didàctica. Tot i que sobre              

història de la moda, del vestit, de les robes… hi ha milers de publicacions,              

esmentarem tan sols aquelles publicacions més globals, que aportin uns          

coneixements que serien apropiats per a transmetre a l’alumnat d’ESO.  

 

Ben cert és que la majoria dels llibres sobre història de la indumentària en              

general poden aportar una informació bastant similar, ja que durant els anys            

s’han anat ampliant els coneixements però gairebé no s’han contrariat els           

autors que publiquen sobre el tema.  

 

El que es presenta doncs, és un llistat dels llibres més complets sobre història              

de la indumentària, moda, vestit. Recalcam de cada publicació els seus punts            

forts, no tan sols d’informació que aporta, sinó també sobre l’edició dels llibres,             

ja que en un tema tan visual com aquest, les imatges que acompanyen i la               

veracitat o detallisme d’aquestes sempre són gairebé tan importants com el           

text.  

 

Parlar d’història de la indumentària implica parlar del primer gran investigador           

d’aquesta matèria, Auguste Racinet i la seva gran obra Le Costume           

Historique . El treball de Racinet es va consolidar al 1888 amb una col·lecció             2

de quasi 500 làmines en 6 volums amb dibuixos de l’autor de les vestimentes              

de tota la història de la indumentària fins al seu temps. Tot i que ser cert que                 

Racinet no era un historiador de la manera que els concebem avui dia, el seu               

2 Auguste Racinet. (1888). Le Costume Historique:cinq cents planches, trois cents en conleurs, 
or et argent, dem cents en camaïeu. Paris: Librairie de Firmin-Didot et Cie.. 
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treball de recerca a l’hora de documentar-se per a crear les il·lustracions de les              

robes és tan detallista i complet que la seva obr representa en sí una              

documentació visual imprescindible a l’hora d’estudiar la història de la          

indumentària. De totes les reedicions posteriors de l’obra de Racinet n’hauríem           

de destacar la darrera de la mà de l’editorial Taschen , que mantén bastant             3

lleialment l’estructura de Racinet i en conserva fins i tot els comentaris de             

l’autor escrits a mà devora de les imatges. Aquest fet és degut al fet que la                

persona que firma aquesta reedició és la historiadora Françoise Téart-Vittu,          

professora de La Sorbona i especialitzada en història del vestir dels segles            

XVIII i XIX.  

 

El primer gran manual a tenir en compte és Historia del traje en occidente:              

Desde la Antigüedad hasta nuestros días , de François Boucher. Tan sols el            4

nom de l’historiador que signa aquesta obra ja és indicatiu de la seva qualitat,              

un dels millors historiadors de la moda fundador de la Union Française des Arts              

du Costume (Ufac) al 1948. A més a més aquesta gran obra ha sigut reeditada               

en nombroses ocasions amb revisions d’altres grans historiadors per tal          

d’ampliar i detallar tota informació. La darrera edició , del 2009 és un catàleg             5

extens i complet d’imatges i text que aporta informació suficient per a conèixer             

tota la història de la indumentària.  

Aquest manual no tan sols ens parla d’aspectes formals de les vestimentes de             

diferents èpoques, sinó que de cada període ens parla de la relació de la roba               

amb l’aspecte cultural i de tradicions de cada civilització. Aquesta informació           

ens és molt útil a l’hora de preparar material didàctic, ja que ens permet crear               

activitats per a ensenyar als alumnes que la indumentària de cada època            

3 Auguste Racinet i Françoise Téart-Vittu. (1992). Le Costume Historique. 2a edició. Madrid: 
Taschen. 
4 François Boucher. (1965), Historia del traje en occidente: Desde la Antigüedad hasta nuestros 
días. Barcelona: Montaner y Simon.  
5 François Boucher. (2009). Historia del traje en occidente.: Desde los orígenes hasta la 
actualidad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.L. 

12 



 

respon a unes necessitats de les persones que les vesteixen, que és la intenció              

final d’aquest mateix treball.  

 

Un altre llibre bàsic s’ha tenir en compte a l’hora de buscar informació sobre              

història de la indumentària és Breve historia del traje y la moda de James              6

Laver, que comprèn des dels inicis de la civilització fins als anys 70. La              

importància d’aquest manual resideix en la seva senzillesa, en sentit que,           

aporta informació bàsica però fonamental sobre l’evolució de les robes durant           

la història. D’aquest manual un docent en pot extreure gairebé tota la            

informació necessària per a plantejar el transcurs evolutiu de la indumentària. A            

més a més, la informació que aporta és clara i senzilla i pot ser utilitzada               

perquè els mateixos alumnes d’ESO n’extreguin informació per ells mateixos. 

Totes les explicacions són acompanyades amb una imatge representativa per a           

poder entendre gràficament la construcció indumentària de la que ens parla,           

aquestes imatges poden ser també un recurs utilitzat pels professors com a            

suport visual. Tot i que no és un recurs útil per a fer un estudi exhaustiu sobre                 

la indumentària d’una època concreta, sí que és de gran utilitat per a fer-se una               

idea general de tot el transcurs històric. 

 

Com a darrer gran manual, Historia de la moda. Desde Egipto hasta            

nuestros días , de Bronwyn Cosgrave que és un altre dels llibres transverssals            7

a tenir en compte. La falta més gran del llibre és que aquest autor parla de                

moda com a concepte global per a referir-se a la indumentària de qualsevol             

edat històrica, tot i que l’autor defensa el terme al·legant que: 

Los libros de historia de la moda suelen señalar el Renacimiento como el             

momento en el que surge el moderno significado de la moda.(…) la conclusión             

a la que he llegado con mis investigaciones es que, como medio de expresión              

personal, (la moda) ha existido desde que los seres humanos comenzaron a            

6 James Laver. (1988). Breve historia del traje y de la moda. Madrid: Cátedra. 
7 Bronwyn Cosgrave. (2005). Historia de la moda. Desde Egipto hasta nuestros días. 
Barcelona: Gustavo Gili. 
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vestirse. Tot i així no deixa de ser una gran mostra del recorregut de tota la                

Història de la indumentària. 

 

D’entre l’enorme quantitat de publicacions que s’han fet sobre història de la            

indumentària i la moda hem fet aquest triatge per la qualitat i quantitat             

d’informació que transmeten de manera sintetitzada i clara. Ara bé, el docent            

que es vulgui informar sobre el tema per a adjuntar-ho a la seva programació              

didàctica també ho pot fer amb moltes altres publicacions o a través de pàgines              

web i recursos audiovisuals, font d’informació que es renova i regenera           

constantment però de la qual en cal contrastar sempre la seva veracitat.  

 

 

Didàctica de la història de la indumentària  

 

En aquest segon estat de la qüestió el que s’analitza són les publicacions             

referents a tot el que tracta de didàctica sobre història de la indumentària,             

posant especial interès en el material que apareix a llibres de text de diferents              

editorials de primer i segon d’ESO. 

 

Començam analitzant el que apareix sobre indumentària als llibres de text.           

Com que hem basat la proposta didàctica basant-nos en el Currículum de            

Geografia i Història d’ESO de les Illes Balears, per a l’anàlisi tan sols s’han usat               

llibres de text que es fan servir a la nostra comunitat autònoma. Així doncs,              

hem analitzat les tres editorials més usades, Vicens Vives, Anaya i Santillana.  

 

Si bé és cert que a tots els llibres de text d’història hi apareixen elements               

d’indumentària de les diverses èpoques sempre tenen les mateixes         

característiques. La gran majoria d’activitats destinades a l’estudi de la          

indumentària són de caràcter merament divulgatiu, no impliquen a l’alumnat, el           
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qual és un simple receptor de la informació. Una informació que segurament            

oblidarà ràpidament, ja que no ha tingut un aprenentatge significatiu.  

 

Tot allò que apareix als llibres de text sobre història de la indumentària             

acostuma a ser sempre igual, una imatge, normalment un dibuix però que            

també a vegades és una pintura històrica, amb una descripció o a vegades             

amb fletxes que indiquen els noms de les peces de roba dels personatges             

representats.  

 

Per a més informació es pot comprovar la taula d’anàlisis d’activitats de            

diferents editorials que es troba a l’Annex 3. Com demostra la taula de l’annex              

l’editorial Anaya és la que més vegades menciona qüestions relacionades amb           

la indumentària, tot i així, no deixen de ser dibuixos amb petites descripcions             

que no es molestes en enllaçar amb la resta del context que s’està veient a               

classe. De la mateixa manera, la relació de la indumentària amb el període             

descrit no es veu reflexada en cap de les activitats analitzades.  

 

Com hem defensat durant tot aquest treball, que l’alumne entengui el perquè            

de la roba d’un moment determinat de la Història l’ajuda a entendre tot el que               

envolta aquell moment. La indumentària funciona com a una peça de puzzle            

més del conjunt global d’un període històric. Així doncs, presentar-ho, com ho            

fan aquests llibres de text, com a un fet aïllat, repercuteix de manera negativa              

en l’aprenentatge dels alumnes, que ho conceben de manera desfragmentada i           

incoherent.  

 

Pel que fa al camp de l’estudi de didàctica en qüestions sobre història de la               

indumentària el referent ha sigut Nayra Lloch Molina, professora lectos del           

Departament de Didàctiques Específiques de la Facultat de Ciències de          

l’Educació de la Universitat de Lleida. Els seus articles ens aporten informació            

que ens ha sigut útil a l’hora de construir el plantejament ideològic de la              
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proposta didàctica. La primera gran idea que aporta aquesta autora és el            

plantejament de que la història de la indumentària pot servir com a fil conductor              

de la transverssalitat històrica, raonament que hem volgut reproduir en la nostra            

proposta didàctica, sobretot en la darrera activitat. Així doncs Lloch afirma què 

La indumentaria, por su plasticidad y materialidad, puede jugar un papel           

fundamental en la creación de estas marcas temporales.  8

En aquest primer article que citam, Nayra Lloch també exposa una qüestió que             

plantejam en repetides ocasions en aquest treball. És el fet que moltes            

vegades a l’alumne se li plategen qüestions d’un període històric o un tema en              

concret de manera desfragmentada, de tal forma que no és capaç de unir tota              

la informació per a fer-se amb la idea general. Amb la indumentària es pot              

cohesionar de manera instantànea i visual aspectes que, tal vegada a la            

temprana edat de la preadolescència, no són senzills d’assimilar, com pugui ser            

el concepte de temps cronològic. 

los niños deberían 

...poder establecer relaciones entre una fecha y otra, es decir, entre dos            

marcas temporales. Si pretendemos emplear, como es el caso, el objeto           

indumentario como elemento articulador temporal, cada «marca» estará        

presidida por un traje de hombre y de mujer, y está claro cómo estas              

correspondencias entre fechas temporales, es decir, entre dos hechos         

acaecidos en el tiempo, resultarán más fáciles de establecer cuando se pueda            

recurrir a imágenes visuales concretas que cuando se utilicen conceptos          

abstractos. 

En un segon article en el qual parla sobre didàctica dels museus del vestit              

afirma què 

Una dissecció del vestit ens proporciona quantitats importants d'informació         

sobre la cultura que l'utilitza, o que l'utilitzarà, i la cultura que el va veure sorgir.  9

8 Nayra Llonch Molina. (2011). Enseñar historia: indumentaria y mapas conceptuales . Íber, 69 
(Exemplar dedicat a: Els conflictes actuals de l’ensenyament), 95-101. 
9 Nayra Llonch Molina. (2007). Els vestits, que divertits!. Guix: Elements d'acció educativa, Nº. 
336-337, 24-28. 
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Una altra idea que hem assimilat a la nostra proposta didàctica, la idea de que               

el vestit ens aporta una gran quantitat d’informació sobre la societat que el             

vestia i la cultura històrica.  

Finalment, en un tercer article d’aquesta autora es planteja la qüestió de que la              

indumentària, tot i què pot servir ben bé com a element de punt de partida de la                 

Història té les seves limitacions, ja que com a font primària, és a dir les peces                

de roba en si mateixes, és limitada perquè n’hi ha poques i com més enrere en                

el temps, menys en trobam i d’un teixit social més limitat .  10

Així doncs, s’ha agafat com a referent ideològic aquests i altres articles de             

Nayra Lloch relacionats amb la mateixa temàtica per a construir el rerefons            

ideològic de la nostra proposta didàctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Nayra Llonch Molina. (2010). La indumentaria como fuente para la didáctica de la historia 
problemática y estado de la cuestión. Didáctica de las ciencias experimentales y sociales,, 24, 
63-72. 
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4. Proposta didàctica 

 

Amb l’estat de la qüestió s’ha comprovat la manca de feina feta sobre didàctica              

de la història de la indumentària. Si més no, hem comprovat que n’hi ha molta               

més sobre el que comporta a moda dels darrers dos segle que tot el que pugui                

ser anterior, ja que les peces de roba que millor i en major quantitat es               

conserven són més actuals, com és de lògica.  

La proposta didàctica que es planteja a continuació és un conjunt d’activitats            

destinades als alumnes de 1r i 2n d’ESO. Aquestes activitats estan plantejades            

de tal forma que s’haurien d’incloure a les diferents unitats didàctiques que els             

professors separen a l’hora de distribuir el Bloc 3: La història del currículum…  

Així doncs, seria una mena de separació per etapes històriques. D’aquesta les            

activitats sobre indumentària poden funcionar com a eix transversal durant els           

primers dos cursos d’ESO. Tot i que les activitats no tinguin aparentment            

relació entre elles funcionen de catalitzador d’unitat didàctica, encetant-les de          

manera visual per a l’alumnat. Tot i així, la proposta compta també amb una              

activitat global recolectora de tota la resta.  

La intenció de les activitats és la de, a partir de la indumentària, crear un               

denominador comú a l’hora d’encetar unitats didàctiques, servint aquest com a           

motivador de la búsqueda autònoma de l’alumnat d’informació del context          

històric. Alhora, com ja hem esmentat en diverses ocasions serveix de eix            

cronològic visual del esdevenir històric per a l’alumnat. 

La nostra proposta didàctica s’ha destinat als cursos de primer i segons d’ESO,             

com ja hem explicat, aquest no és un fet aleatori, ja que tant per l’edat dels                

alumnes com per al contingut que veuen del Currículum és l’etapa més adient             

per a poder entendre la història de la indumentària de manera global. 
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El Currículum 

 

Quan fem una lectura al currículum de Geografia i Història d’ESO ens adonem             

que en cap criteri d’avaluació o estandart d’aprenentatge es menciona la           

indumentària, el vestit o la roba. Paradoxalment, com hem comprovat a l’estat            

de la qüestió, a gairebé tots els llibres de text sempre hi surt un petit dibuixet a                 

cada tema que descriu els noms d’algunes peces de roba de l’època que s’està              

tractant (l’armadura dels hoplites, la toga, la cota de malla, etc.), tot i que              

sempre apareix de manera anecdòtica, sense argumentació de la seva          

existència. Es tracta de imatges informatives on tan sols apareixen els noms de             

les peces que conformen les vestidures de persones d’una època concreta.           

Més endavant analitzarem la informació sobre indumentària que apareix als          

llibres de text de diferents editorials amb més precisió.  

 

La proposta didàctica que es genera en aquestes pàgines pretén anar més            

enllà de la simple representació de la indumentària segons períodes històrics.           

Agafant el currículum de les Illes Balears, 1r cicle, BLOC 3: La Història, des del               

procés d’hominització fins al segle XVII, tant en l’àmbit mundial, europeu i            

espanyol com en el balear, es farà una activitat per a cada període descrit en               

aquest, involucrant a l’alumne en la búsqueda d’informació per a una millor            

aprehensió del que representa i significa la indumentària per entendre la           

història. A més a més es tindran en compte les competències bàsiques per a              

l’avaluació de totes les activitats descrites a la proposta didàctica.  

 

Els nivells en els que s’inscriuen les activitats són els de 1r i 2n d’ESO, ja que                 

és en aquests nivells on a l’assignatura de Geografia i Història s’hi aborda el              

BLoc 3 del currículum: La Història. En aquest bloc s’hi inclou gran part de la               

Història, separada en períodes i d’aquesta manera és més fàcil incloure la            

història de la indumentària de manera global i senzilla per l’alumnat. A més a              

més els cursos de 1r i 2n d’ESO corresponen a unes edats que, com ja hem                
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argumentat abans, es preocupen per la pròpia imatge de tal manera que facilita             

la introducció d’un contingut tal com la és la indumentària. Tal vegada es podria              

també presentar una proposta didàctica per al currículum de batxillerat          

d’Història de l’Art, el problema és que en aquest curs la immediatesa de la              

selectivitat provoca que els continguts siguin terriblement encorsetats i no          

permeten la introducció de material complementari.  

El fet que el contingut de la proposta didàctica es reparteixi en els cursos de 1r                

i 2n comporta la concepció de la transversalitat històrica. Entendre el temps            

històric no resulta quelcom fàcil per als adolescents a temprana edat. Com bé             

exposa Nayra Lloch , La indumentaria, por su plasticidad y materialidad,          11

puede jugar un papel fundamental en la creación de estas marcas temporales. 

Del que parla és de que la indumentària pot proporcionar als estudiants un             

imaginari visual del devenir històric, atorgant a cada època concreta una imatge            

a través de les robes de les comunitats que les van viure. 

 

 

Competències bàsiques 

 

La nostra proposta didàctica s’ha elaborat intentant que amb el conjunt           

d’activitats es millorin i s’avaluïn les competències bàsiques de l’alumnat que           

marca la llei educativa vigent (LOMCE). A través de l’ensenyament a partir de             

les competències bàsiques i no en una educació acumulativa, ens asseguram           

de que l’educació que proporcionam als nostres alumnes és inclusiva i           

equitativa en la diversitat de l’aula. Per aquesta raó les activitats plantejades en             

aquesta proposta didàctica no es basen en un ensenyament memorístic ni           

simplement informatiu com ho són les activitats sobre història de la           

indumentària existents actualment als llibres de text que hem analitzat, sinó que            

totes les activitats són diferents, inclusives i requereixen de poques          

11 Nayra Lloch Molina, op. cit.  
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modificacions per a l’atenció a la diversitat perquè ja han sigut dissenyades a             

partir de les competències bàsiques.  

 

 

Metodologia 

 

Aquesta proposta didàctica es construeix d’acord amb activitats que pretenen          

ser variades i dinàmiques, per aquesta raó les metodologies usades són           

diferents i diverses per tal d’aconseguir que l’alumne tengui un aprenentatge           

significatiu i funcional. Com que les activitats que es plantegen en aquesta            

proposta didàctica són sempre activitats d’inici d’unitat didàctica, han de          

funcionar com a motivador de la curiositat de l’alumne i catalitzador dels seus             

coneixements previs. Així doncs les metodologies emprades han de ser actives           

i s’elimina completament d’aquesta proposta didàctica la metodologia de la          

classe magistral o de qualsevol altra que pugui propiciar l’aprenentatge passiu           

de l’alumnat.  

 

Dit això, les metodologies que s’empren en les activitats són les de treball             

cooperatiu, rol-playing, anàlisi de cas, pluja d’idees, treball creatiu i disseny de            

pensament. Cada activitat presenta una metodologia activa que, tot i que no en             

tots els casos la seva avaluació significa un percentatge de la nota de l’alumne,              

són sempre avaluades a partir de les competències bàsiques a partir de            

rúbriques quan és necessari quantificar la nota.  
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Activitats de la proposta didàctica 

 

Primer d’ESO 

D’aquest curs s’han destriat 5 grans etapes històriques reconegudes al          

currículum: 

- Prehistòria 

- Egipte i Mesopotàmia  

- Grècia 

- Roma 

- Regnes Germànics i Imperi Bizantí 

 

Activitat 1: Indumentària a la Prehistòria, de la pell al teler.  

 

Bé s’ha especulat durant anys sobre si l’ús de les eines va portar al              

desenvolupament de l’intel·lecte humà o més aviat va ser el contrari. Tal            

vegada fou una combinació d’ambdues coses. El que no es té tant en compte              

és l’ús de les robes per a entendre tal desenvolupament, tot i així no deixa de                

tenir un paper importantíssim tant en qüestions adaptatives com evolutives          

socialment parlant. Per entendre el desenvolupament des de l’Australopithecus         

fins a l’Homo Sapiens és important saber com es vestien, com ho aconseguien             

i per a quines raons ho feien. Llavors, de manera sintetitzada l’alumne ha             

d’entendre aquestes qüestions.  

 

L’activitat consisteix a crear un eix cronològic amb dates, imatges, textos, i            

vídeos. Els recursos seran donats pel professor, mentre que l’alumne, a través            

del raonament haurà de situar-los en el lloc correcte de l’eix cronològic.  
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Ubicació dins el   

currículum 

Currículum de Geografia i Història (ESO) 

Primer cicle 

Bloc 3: La història 

Criteri d’Avaluació 6. Datar la prehistòria i conèixer les         

característiques de la vida humana corresponents als dos        

períodes en què es divideix: paleolític i neolític. 

Objectius ● Analitzar l’origen i l’evolució de la humanitat a partir del          

procés de fabricació de les robes. 

● Entendre el procés d’hominització com a      

desenvolupament de les capacitats de l’home.  

● Identificar diferents fases de la Prehistòria. 

Relació 

cost/benefici 

El cost monetari és de 0€ 

El cost temporal per al professor és de 2h de preparació de            

l’activitat 

 

Els beneficis de l’activitat són: 

L’alumne aprèn en gran grup, de manera dinàmica i         

participativa. 

L’alumne és capaç d’elaborar un eix temporal a partir de la           

mateixa deducció.  

L’activitat serveix de fil conductor per a iniciar una unitat          

didàctica sobre la Prehistòria.  

Temporalització L’activitat dura 20 minuts que es distribueixen de la següent          

manera: 

5’ plantejament de l’activitat i còpia de l’eix temporal.  

10’ deducció en gran grup de l’ordre de les diapositives en l’eix            

temporal.  
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5’ autocorrecció i conclusió amb enllaç a la temàtica posterior.  

Possibles activitats  

que es desprenen 

● Taller d’afeltrament.  

● Visionat sencer del documental Jacques Malaterre.      

(205) Homo Sapiens. França: Ballistic Pictures. 

Avaluació L’avaluació de l’activitat és en gran grup. Al final de l’activitat           

es resol en una diapositiva i l’alumnat es pot autocorregir.          

Aquesta activitat no té valor en relació a la nota de la unitat             

didàctica, ja que es tracta d’una activitat de motivació.  

Atenció a la   

diversitat 

Aquesta activitat no planteja alternatives d’Atenció a la        

Diversitat, ja que es tracta d’una activitat desenvolupada en         

gran grup, sense nota i que es resol per ella mateixa al final de              

l’activitat.  

Recursos Recurs 1: Presentació de diapositives “Indumentària de la        

Prehistòria” - Annex 1: Activitat 1 

 

 

Activitat 2: Indumentària a l’Antic Egipte: De què ens parla la roba? 

 

Els antics egipcis tal vegada foren la primera civilització amb consciència del            

que ara en diríem moda. L’estil marcat de la seva indumentària va perviure             

gairebé immòbil durant tots els regnats dels faraons des de Narmer fins a             

Cleopatra. Les robes dels egipcis responien clarament a les seves necessitats i            

creences.  

L’activitat consisteix en un treball d’intuïció. És una activitat pensada per fer en             

parelles. Es tracta de què l’alumne a través d’una breu introducció del professor             

amb una presentació de diapositives dedueixi aspectes de la cultura de l’Antic            
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Egipte a partir d’un breu text acompanyat amb una imatge que tracta sobre             

indumentària egípcia.  

Sota la frase de “Com creus que podem saber alguna cosa sobre …… a partir               

de la indumentària?” els alumnes han d’intentar esbrinar aspectes de la cultura            

de l’Antic Egipte, aquests aspectes són: religió i poder, distinció social, clima,            

cura del cos i el paper de la dona.  

Durant l’activitat el professor actua de guia, fent comentaris i preguntes que            

ajudin a conduir als alumnes en el seu paper d’investigadors. Per exemple            

quan els alumnes han d’esbrinar el paper de la dona a partir dels seus vestits el                

professor pot fer la següent pregunta: “Creieu que les dones podien fer les             

mateixes activitats que els homes si anaven amb robes molt més estretes que             

limitaven els seus moviments?”.  

 

Ubicació dins el   

currículum 

Currículum de Geografia i Història (ESO) 

Primer cicle 

Bloc 3: La història 

Criteri d’Avaluació 13. Identificar les principals característiques       

de la religió egípcia. 

Objectius ● Conèixer els aspectes més importants de la cultura        

egípcia. 

● Deduir a partir de la indumentària aspectes d’una        

societat que aquesta revela. 

Relació 

cost/benefici 

El cost monetari és de 0€ 

El cost temporal per al professor és de 1h 30min de           

preparació de  l’activitat 

 

Els beneficis de l’activitat són: 

- L’alumne aprèn en petit grup, de manera dinàmica i         
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intuïtiva. 

- L’alumne és capaç de relacionar conceptes abstractes       

amb imatges de coses tangibles.  

- L’activitat serveix de fil conductor per a iniciar una unitat          

didàctica sobre l’Antic Egipte.  

Temporalització L’activitat dura 20 minuts que es distribueixen de la següent          

manera: 

5’ plantejament de l’activitat i còpia de la pregunta fil          

conductor. 

10’ deducció de la relació de la indumentària amb la temàtica           

plantejada. 

5’ autocorrecció i conclusió amb enllaç a la temàtica posterior.  

Possibles activitats  

que es desprenen 

● Activitat de recerca de peces de roba dels antics         

egipcis amb imatges d’estatues egípcies.  

● Activitat de recerca d’inspiració egípcia a la moda        

actual.  

Avaluació L’avaluació de l’activitat és en parelles. Al final de l’activitat es           

resol en gran grup de manera que hi participin totes les           

parelles. Aquesta activitat no té valor en relació a la nota de la             

unitat didàctica, ja que es tracta d’una activitat de motivació.  

Atenció a la   

diversitat 

Serà feina del professor formar les parelles d’alumnes tenint         

en compte les seves qualitats de manera que es         

complementin per a extreure una participació activa dels dos         

membres de cada parella.  

Recursos Recurs 1: Presentació de diapositives “Indumentària de l’Antic        

Egipte” - Annex 1: Activitat 2. 
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Activitat 3: Indumentària a l’Antiga Grècia. Editam una revista de moda.  

 

La influència de l’estil d’indumentària grega no tan sols va arribar als romans,             

que van senzillament calcar gairebé tots els elements de roba de la seva             

civilització mirall, sinó que ha arribat fins avui en dia. Les peces que crearen els               

egipcis van ser la base de tot el desenvolupament de la indumentària posterior             

de la mateixa manera que ho van ser tots els aspectes de la seva cultura.  

 

L’activitat consisteix a redactar una petita edició sobre moda grega a través del             

treball col·laboratiu. El context del treball és una editorial fictícia de revista de             

moda on s’han d’explicar les tendències indumentàries de l’Antiga Grècia, així           

com de calçat i de pentinats. El treball és en grup, cada grup simularà un               

departament de l’equip de la revista. Així doncs els equips seran: 

- Departament de Documentació  

- Departament de Disseny i confecció 

- Departament de Fotografia i modelatge 

- Departament de Redacció 

- Departament de Muntatge 

 

Ubicació dins el   

currículum 

Currículum de Geografia i Història (ESO) 

Primer cicle 

Bloc 3: La història 

Criteri d’Avaluació 15. Conèixer els trets principals de les polis          

gregues. 

Objectius ● Caracteritzar visualment la societat grega. 

● Entendre l’organització per departaments d’una revista.  

Relació 

cost/benefici 

Cost monetari segons el material: 

4 ordinadors - a càrrec de l’institut 
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1 càmera de fotos - qualsevol telèfon mòbil amb càmera 

4 teles - 8€ aprox.  

10 agulles tancadores 1€ aprox.  

Goma eva daurada 2€ aprox.  

Tisores - a càrrec de l’institut 

COST TOTAL: 11€ 

 

Cost temporal del professor: 

2 hores de disseny de l’activitat i preparació de material 

2 hores d’avaluació, impressió i muntatge del material final 

COST TOTAL: 4hores 

 

Beneficis: 

Els alumnes treballen en grup de manera dinàmica i aprenen a           

partir de la recerca que fan ells mateixos amb els seus           

companys.  

La interacció entre grups és primordial per a realitzar l’activitat,          

de manera que aprenen a coordinar-se amb activitats diferents         

cap a un mateix fi.  

Temporalització L’activitat dura 50 minuts, partint de la base que l’activitat          

estava explicada i els grups dividits de l’anterior sessió, que es           

reparteixen de la següent manera: 

5’ planificació de l’espai de l’aula en grups segons els          

departaments 

40’ desenvolupament de l’activitat per grups 

5’ recollir l’aula 

 

El professor haurà de treballar de manera autònoma en         
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l’activitat 30’ extres per tal d’imprimir el catàleg creat pels          

alumnes.  

Possibles activitats  

que es desprenen 

● Interpretació d’una obra clàssica amb la indumentària       

creada per l’alumnat.  

● Visionat de la pel·lícula: Alejando Amenábar. (2009).       

Àgora. Espanya: Telecinco Cinema / Mod Producciones       

/ Himenóptero. 

Avaluació L’avaluació corre a conte del professor que avaluarà tant la          

feina feta en grup com la feina individual. L’avaluació serà a           

partir d’una rúbrica, disponible a l’Annex 2: Rúbrica 1. 

Atenció a la   

diversitat 

Aquesta activitat no requereix de cap tipus d’adaptació, per tal          

de fer partícips a tots els alumnes de la mateixa manera serà            

el professor qui crearà els grups de treball tenint en compte la            

diversitat en tots els grups.  

Recursos Recurs 1: Presentació de diapositives “Indumentària de       

l’Antiga Grècia” - Annex 1: Activitat 3.  

 

 

Activitat 4: Indumentària a l’Antiga Roma: Descriu les peces de roba. 

 

Els romans van agafar de la societat grega una enorme quantitat d’influències, i             

en el fet de vestir és on més ràpidament es veu. Tot i així les peces de roba van                   

canviar de nom i formalment van suggerir alguns canvis estilístics propiciant           

una vasta quantitat de peces diferents.  

 

Aquesta és una activitat de descripció. Els alumnes ja porten tres activitats            

anteriors on el professor és qui li ha aportat la descripció de les peces de roba,                
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de manera que l’alumne ja hauria de ser capaç de descriure-les per si sol de               

manera més o menys encertada.  

A partir d’un fragment d’un audiovisual els alumnes han de descriure, de            

manera individual, la indumentària que han vist. El professor anirà parant           

l’audiovisual per a poder donar el nom de cada peça que apareix, de manera              

que l’alumne ha d’apuntar el nom i descriure la peça formalment.  

Després del visionament l’alumne ha d’acabar el treball de descripció i fer una             

breu reflexió sobre cada una de les peces descrites, argumentant a quina            

classe social creu que pertanyen i reflexionant sobre les possibles raons de la             

seva existència.  

 

Ubicació dins el   

currículum 

Currículum de Geografia i Història (ESO) 

Primer cicle 

Bloc 3: La història 

Criteri d’Avaluació 20. Caracteritzar els trets principals de la         

societat, l’economia i la cultura romanes. 

Criteri d’Avaluació 22. Establir connexions entre el passat de         

la Hispània romana i el present. (llegat) 

Objectius ● Descriure les característiques formals de la      

indumentària romana. 

● Comprendre la cultura de l’Antiga Roma. 

Relació 

cost/benefici 

El cost monetari és de 0€ 

El cost temporal per al professor és de 30min de preparació           

de  l’activitat 

Beneficis: 

Els alumnes treballen la descripció d’intumentària històrica a        

través d’un audiovisual contemporani.  
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Temporalització L’activitat dura 30 minuts que es reparteixen de la següent          

manera: 

 

10’ explicació de l’activitat i còpia de la taula 

10 ‘desenvolupament de l’activitat de manera individual 

10’ temps per acabar l’activitat i correcció en gran grup 

Possibles activitats  

que es desprenen 

● Visionament de la pel·lícula Scott, Ridley (director).       

(2000). Gladiator. EU: Scott Free Productions. 

● Visita al Museu de Pol·lèntia, a Alcúdia. 

Avaluació L’activitat s’autocorregeix de manera individual. Al final de        

l’activitat es resol en gran grup de manera que hi participin tots            

els alumnes. Aquesta activitat no té valor en relació a la nota            

de la unitat didàctica, ja que es tracta d’una activitat de           

motivació.  

Atenció a la   

diversitat 

Per tal d’arribar a tota la diversitat de l’aula el professor pot            

modificar l’activitat afegint imatges o part de la taula         

completes.  

Recursos Recurs 1: Presentació de diapositives “Indumentària de       

l’Antiga Roma” - Annex 1: Activitat 4. 

 

 

Activitat 5: Indumentària de l’Imperi Bizantí: Aprenem a mirar. 

 

Existeix un cul de sac de cultures que s’engloben sota el nom de Regnes              

Germànics, bàrbars o pobles del nord. Pel que ens escau a aquest treball la              

indumentària d’aquestes cultures és massa ample i poc documentada. El que           

es coneix es marca per la transició entre la indumentària romana i la medieval.              
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Per aquestes raons hem decidit enforcar-nos al coneixement de la          

indumentària bizantina, aquesta sí, amb un caràcter únic i marcat que ha            

marcat tendència fins avui en dia.  

Precisament, entendre la transcendència històrica d’un període d’indumentària        

és el que es pretén en aquesta activitat. Es tracta d’una activitat de recerca del               

model. Els alumnes han de saber d’on provenen les influències en moda actual             

bastant-se en la indumentària històrica, concretament de Bizanci. A partir del           

visionament del vídeo de la passarel·la de la col·lecció de Dolce&Gabanna F/W            

2014 inspirada en l’imperi bizantí de Justinià i Teodora.  

 

Ubicació dins el   

currículum 

Currículum de Geografia i Història (ESO) 

Primer cicle 

Bloc 3: La història 

Criteri d’Avaluació 24. Descriure la nova situació econòmica,        

social i política dels regnes germànics. 

Objectius ● Identificar els trets característics de la indumentària de        

l’Imperi Bizantí. 

● Relacionar la moda actual amb la indumentària       

històrica. 

Relació 

cost/benefici 

El cost monetari és de 0€ 

 

El cost temporal per al professor és de 30min de preparació           

de  l’activitat + 1h de correcció 

 

Beneficis: 

Els alumnes treballen de manera autònoma la recerca        

d’informació per a comprendre amb informació històrica allò        
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que veuen en l’actualitat. S’acosten a la història a través de           

l’actualitat que els envolta.  

Temporalització L’activitat dura 40 minuts que es reparteixen de la següent          

manera: 

 

10’ explicació de l’activitat i visualització del vídeo  

30 ‘desenvolupament de l’activitat de manera individual 

Possibles activitats  

que es desprenen 

● Recerca d’altres inspiracions històriques en els      

dissenyadors Dolce & Gabbana. 

● Creació d’un mosaic que reflecteixi les tendències       

actuals. 

Avaluació L’activitat la corregeix el professor a partir d’una rúbrica,         

disponible a l’Annex 2: Rúbrica 2. L’activitat té un valor d’un           

10% en el valor total de la unitat didàctica.  

Atenció a la   

diversitat 

Per tal d’arribar a tota la diversitat de l’aula el professor pot            

modificar l’activitat creant un qüestionari adaptat en lloc d’una         

redacció lliure per aquells alumnes que més ho necessitin.  

Recursos Recurs 1: Presentació de diapositives “Indumentària de       

l’Imperi Bizantí” - Annex 1: Activitat 5.  

Recurs 2: vídeo Dolce & Gabanna, [usuari:Dolce&Gabanna].       

(2013). Dolce&Gabbana Fall Winter 2014 Womenswear      

Collection. [Archiu de vídeo de Youtube] Disponible a:        

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aa-ztXgP

qz0 (15/02/2019). 
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2n d’ESO 

 

Activitat 6: Indumentària de l’Edat Mitjana: Fem un còmic 

 

La indumentària medieval és possiblement la més reproduïda durant els anys,           

el romanticisme va tornar a posar de moda el gust per tot el que evoques a                

l’època medieval i fins avui dia es fan pel·lícules, sèries i obres de teatre que               

utilitzen peces de roba medievals per a caracteritzar els seus personatges.           

Aquest fet ha propiciat que moltes vegades, a l’hora de reconstruir les peces de              

roba es cometin molts errors i la imatge que en tenim de la indumentària              

medieval pugui ser errònia. Segurament els alumnes ja tenen una imatge           

preconcebuda de la indumentària medieval, però és precís que no s’equivoquin           

i es deixin emportar pels ideals distorsionats del romanticisme que l’època           

evoca.  

 

L’activitat consisteix a crear una història il·lustrada, tipus còmic, amb          

documentació per a poder dibuixar bé la indumentària dels personatges. Els           

alumnes han de construir una història de vuit vinyetes on aparegui, almenys,            

una peça de roba diferent.  

 

Ubicació dins el   

currículum 

Currículum de Geografia i Història (ESO) 

Primer cicle 

Bloc 3: La història 

Criteri d’Avaluació 27. Analitzar l’evolució dels regnes cristians        

i musulmans en els aspectes socioeconòmics, polítics i        

culturals. 

Objectius ● Aplicar coneixements obtinguts d’una recerca a un       

procés creatiu. 

● Identificar els trets característics de la indumentària       
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medieval. 

Relació 

cost/benefici 

El cost monetari és de 0€ 

 

El cost temporal per al professor és de 30min de preparació           

de  l’activitat + 1h de correcció 

 

Beneficis: 

Els alumnes treballen de manera autònoma la recerca        

d’informació per a crear un còmic fent ús de la mateixa           

creativitat i inventiva.  

Temporalització L’activitat dura 45 minuts que es reparteixen de la següent          

manera: 

 

5’ explicació de l’activitat  

30’ desenvolupament de l’activitat de manera individual 

10’ exposició dels còmics a les parets de l’aula i visió i            

avaluació dels còmics de tots els companys 

Possibles activitats  

que es desprenen 

● Exposició i explicació de tots els còmics a les parets          

dels passadissos del centre educatiu. 

● Creació d’un relat a partir de la història del còmic.  

Avaluació L’activitat serà corregida per la resta dels companys. Cada         

alumne tendrà una rúbrica disponible a l’Annex 2: Rúbrica 3. 

Tot i que la nota se la posen els uns als altres, el professor pot               

canviar el resultat d’aquestes si s’adona que els alumnes no          

han sigut justos a l’avaluar. La nota d’aquesta activitat equival          

a un 5% de la nota final de la unitat didàctica.  
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Atenció a la   

diversitat 

Per tal d’arribar a tota la diversitat de l’aula el professor pot els             

requisits del còmic, tal vegada permetent que es faci a          

ordinador, amb imatges o com ho cregui més adient per a           

poder arribar per igual a tots els alumnes.  

Recursos Recurs 1: Presentació de diapositives “Indumentària de l’Edat        

Mitjana” - Annex 1: Activitat 6. 

 

 

Activitat 7: Indumentària al Renaixement: Fem un Instagram. 

 

El Renaixement és, sens dubte un període de creació absoluta. La           

indumentària no va quedar enrere i també va evolucionar i es va renovar. La              

indumentària renaixentista suposa l’inici del fenomen que s’ha denominat com          

a moda. Les tendències de vestir canviaven i evolucionaven a velocitats molt            

més ràpides que a l’època medieval generant tendències que s’expandien a           

través del territori d’una manera que s’assimilaria al fenomen dels influencers           

d’avui en dia.  

 

L’activitat consisteix a crear un perfil d’Instagram on es mostrin les peces de             

roba dels personatges històrics rellevants del Renaixement representats en         

quadres famosos. Els alumnes, per parelles hauran de fer dues publicacions a            

un perfil d’ Instagram creat expressament per l’activitat on hi aparegui descrit el             

quadre que es publica adjuntat a la descripció hashtags amb el nom de les              

peces de roba que porta el personatge. Les peces de roba es poden consultar              

en un pdf que proporciona el professor que funciona com a glossari visual i              

terminològic d’indumentària renaixentista.  

 

Ubicació dins el   Currículum de Geografia i Història (ESO) 
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currículum Primer cicle 

Bloc 3: La història 

Criteri d’Avaluació 32. Relacionar l’abast de la nova mirada         

dels humanistes, dels artistes i dels científics del Renaixement         

amb etapes anteriors i posteriors. 

Objectius ● Distingir les diferents peces de roba existents durant el         

Renaixement.  

● Aplicar els coneixements sobre història de la       

indumentària a un treball creatiu.  

Relació 

cost/benefici 

El cost monetari és de 0€ 

 

El cost temporal del professor és de 1h de preparació de           

l’activitat. 

 

Beneficis: 

Els alumnes treballen per parelles en una activitat que         

relaciona coneixements d’història i història de l’art amb una         

activitat del seu dia a dia quotidià com és l’ús de l’aplicació            

Instagram, tan comú entre els adolescents.  

Els estudiants aprenen a fer un ús didàctic de les TIC. 

Temporalització L’activitat es desenvolupa en 50’ que es reparteixen de la          

següent manera: 

 

10’ plantejament de l’activitat i creació de les parelles.  

20’ recerca en xarxa d’imatges i classificació de les peces de           

roba. 

10’ pujada de les imatges amb la seva descripció a la aplicació            
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Instagram. 

10’ repàs de totes les publicacions de totes les parelles.  

Possibles activitats  

que es desprenen 

● Visualització de la sèrie Frank Spotnitz i Nicholas        

Meyer. (2016). Los Medici: Masters of Florence. [Sèrie        

de televisió]. Regne Unit, Itàlia. Netflix. 

● Anàlisi d’una pintura del Renaixement.  

Avaluació L’activitat es resol al final de la classe en gran grup, el            

professor comenta les imatges amb la participació de tots els          

alumnes. Aquesta activitat no té valor en relació a la nota de la             

unitat didàctica, ja que es tracta d’una activitat de motivació.  

Atenció a la   

diversitat 

Serà feina del professor crear les parelles de treball de          

manera que els dos alumnes que la integren es complementin          

de manera positiva per a poder arribar a tota la diversitat de            

l’aula. 

Recursos Recurs 1: Presentació de diapositives “Indumentària de l’Edat        

Mitjana” - Annex 1: Activitat 7. 

Recurs 2: Aplicació Instagram. 

 

 

Activitat 8: Indumentària al Barroc: Comprensió lectora. 

 

El Barroc va suposar una eclosió de totes les arts i la indumentària no va               

quedar enrere. El gust per allò sobrecarregat i exagerat es va afeixugar al             

màxim. Aquests nous cànons de bellesa van implicar una enorme indústria           

tèxtil, d’ornaments i en general de qualsevol article de vestimenta o ornament.            

La cort francesa va ser, tal vegada, la que més va demostrar aquestes noves              

tendències i gusts extravagants, fent eclosió amb la figura de Maria Antonieta,            
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un personatge que ha generat històries i anècdotes que encara avui en dia es              

volen contar.  

L’activitat consisteix en la lectura d’un article del National Geographic sobre           

Maria Antonieta i el gust de la seva època per la roba i els ornaments.               

Seguidament els alumnes han de contestar un qüestionari per a demostrar que            

han comprès el text que han llegit.  

 

Ubicació dins el   

currículum 

Currículum de Geografia i Història (ESO) 

Primer cicle 

Bloc 3: La història 

Criteri d’Avaluació 36. Conèixer trets de les polítiques internes 

i les relacions exteriors dels segles XVI i XVII a Europa. 

Objectius ● Llegir activament un article sobre història de la        

indumentària. 

● Aplicar els coneixements adquirits i extreure’n      

conclusions. 

Relació 

cost/benefici 

Cost monetari:  

25 fotocòpies aprox.  x 0,05€ aprox.  

Cost TOTAL: 1,25€ 

 

Cost temporal del professor: 1h d’elaboració de l’activitat  

 

Beneficis: 

Els alumnes practiquen la lectura activa i aprenen sobre         

història de la indumentària de manera autònoma i a partir          

d’històries de personatges coneguts.  

Temporalització L’activitat dura 30’ que es reparteixen de la següent manera: 
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5’ explicació de l’activitat 

10’ lectura en veu alta de l’article 

10’ resposta de les preguntes del qüestionari 

5’ correcció en gran grup del qüestionari 

Possibles activitats  

que es desprenen 

● Visualització de la pel·lícula Sofia Coppola. (2007).       

María Antonieta. [Pel·lícula]. Estats Units, França:      

Columbia Pictures.  

● Visita al Palau de Versailles.  

Avaluació L’activitat es corregeix a classe en gran grup. Aquesta activitat          

no té valor en relació a la nota de la unitat didàctica, ja que es               

tracta d’una activitat de motivació.  

Atenció a la   

diversitat 

Serà feina del professor adaptar el text a analitzar o les           

preguntes del qüestionari per tal d’adaptar l’activitat a tota la          

diversitat de l’aula.  

Recursos Recurs 1: Presentació de diapositives “Indumentària de l’Edat        

Mitjana” - Annex 1: Activitat 8. 

Recurs 2: Article: La pasión por la moda en la era de María             

Antonieta. National Geographic. (2016) [Article en línia]       

Disponible a:  

https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-report

ajes/la-pasion-por-la-moda-en-la-era-de-maria-antonieta_7192

/1 (06/04/2019)  
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Activitat 9: Activitat transversal: El meu Armari Històric. 

 

Aquesta activitat comprèn una suma de totes les activitats anteriors culminant           

el procés d’aprenentatge d’aquesta proposta didàctica en un recull visual de les            

marques temporals dels períodes històrics que comprèn el Bloc 3 del           

Currículum de Geografia i Història d’ESO de les Illes Balears a través de la              

indumentària.  

 

Es tracta d’un replec d’imatge en quelcom similar al que es considera una             

Carpeta d’aprenentatge però que anomenarem Armari en aquest cas. El terme           

armari és triat com a metàfora, ja que un armari és on s’hi guarda la roba i en                  

aquest cas hi estarem acumulant imatges de peces d’indumentària històrica.  

 

L’exercici s’ha de plantejar juntament amb l’activitat 1: Prehistòria, el procés de            

la Pell i el Telar. En aquest moment el professor ha de donar les pautes perquè                

l’alumne elabori el seu propi recull.  

 

Pautes: 

- Es tracta d’un conjunt d’imatges amb la corresponent fitxa tècnica. 

- De cada activitat sobre indumentària realitzada durant el curs cada          

alumne haurà de triar mínim dues imatges que representin la          

indumentària del període.  

- El format de l’”armari” és lliure, ja pot ser digital, com en paper,             

destacant l’aspecte estètic amb la imaginació de cada alumne.  

- Al final del curs s’entregarà el document i s’avaluarà a partir d’una            

rúbrica (a continuació). El valor de l’activitat serà un 5% sobre la nota             

final del curs.  

- L’ideal seria que es conserves aquest projecte de primer a segon d’ESO            

per a poder ampliar-ho i construir tot l’imaginari del Bloc 3 del currículum.  

 

41 



 

 

Ubicació dins el   

currículum 

Currículum de Geografia i Història (ESO) 

Primer cicle 

Bloc 3: La història 

Objectius ● Crear un imaginari visual de la transversalitat històrica a         

partir d’imatges d’indumentària.  

● Comprendre el procés d’evolució de les societats. 

● Recol·lectar informació i imatges. 

Relació 

cost/benefici 

El cost monetari és de 0€ 

 

El cost temporal per al professor és de 30min de preparació           

de  l’activitat + 2h de correcció 

 

Beneficis: 

Els alumnes treballen de manera autònoma recopilant       

informació d’activitats que han anat treballant durant el curs         

per a dotar-se a ells mateixos d’un catàleg que poden usar           

sempre que necessitin.  

Temporalització Aquesta activitat dura tot el temps que duren les unitats          

didàctiques del Bloc 3 del Currículum. Ja que és una activitat           

autònoma que es fa a casa no es pot fixar una temporalització            

estàndart, sinó que cada alumne usarà el temps com millor li           

convengui.  

Possibles activitats  

que es desprenen 

● Treball de recerca més exhaustiu sobre la Història de la          

Indumentària. 

● Visita d’algun museu de la indumentària, preferiblement       

el de Barcelona o Madrid.  
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Avaluació La correcció corre a compte del professor que avaluarà cada          

Armari Històric a partir d’una rúbrica, disponible a l’Annex 2:          

Rúbrica 4.  

Aquesta activitat té una nota que equival al 5% del cos de la             

nota total de final de curs.  

Atenció a la   

diversitat 

Serà feina del professor adaptar la tasca segons les         

característiques de cada alumne, de manera que aquells        

alumnes que més ho necessitin poden entregar un Armari         

històric tan sols d’imatges, per exemple.  

Recursos Recurs 1: Presentació de diapositives “El meu Armari Històric”         

- Annex 1: Activitat 9. 
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5. Escenaris i propostes de futur 

 

Aquesta proposta didàctica és tan sols un exemple de tota la feina que es pot               

fer sobre didàctica de la història de la indumentària. En aquest cas ens hem              

centrat en els cursos de primer i segon d’ESO i hem disseccionat la Història en               

períodes concrets per a poder elaborar les activitats de la proposta. Engrandir            

la proposta didàctica per a cobrir tota la Història en qüestions d’indumentària            

seria el primer pas lògic a seguir. Més endavant es podria generar material             

didàctic per a l’alumnat de batxiller, per a poder complementar els estudis            

d’història de l’art amb els d’història de la indumentària.  

 

Tal vegada el més apropiat és comprovar com funciona aquest material que            

hem dissenyat a les classes d’ESO i veure com es podria millorar, ampliar, i              

generar nous materials.  

 

 

6. Conclusions 

 

Per a concloure exposam que s’han complert els objectius que ens havíem            

marcat a l’inici d’aquest treball final de màster. Un cop exposades les            

motivacions i la justificació del tema, hem fet un repàs bibliogràfic sobre el qual              

hi ha publicat sobre història de la indumentària, el que n’apareix als llibres de              

text i alguns articles interessants sobre didàctica de la història de la            

indumentària. A partir d’aquesta anàlisi bibliogràfic hem dissenyat una proposta          

didàctica disseccionada en el temps de l’estudiant però amb un fil conductor            

que unifica la transversalitat històrica a partir d’imatges que l’alumne pot utilitzar            

per estructurar el temps històric dins els seus coneixements i alhora, aquestes            

activitats, funcionen de motivadors d’estudi de les diferents èpoques que          

s’inclouen en el currículum de primer i segon d’ESO.  
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En general el grau de satisfacció amb el treball és alt, ja que al ser una                

temàtica tan lligada a la mateixa personalitat, poder dissenyar material per a            

transmetre aquests coneixements és una tasca dinàmica i agraïda. Tant de bo,            

algun dia, algun altre docent hi tengui curiositat i ganes i pugui utilitzar aquests              

recursos i li resultin útils tant a ell/a coms als seus alumnes.  
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Annexos 
 

Annex 1: Presentacions de les activitats de la 
proposta didàctica 
 
Activitat 1: Indumentària a la Prehistòria: De la pell al teler.  

Presentació en diapositives de l’activitat 

 

Diapositiva 1 

 

Diapositiva 2 
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Diapositiva 3 

 

Diapositiva 4 
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Diapositiva 5 

 

Diapositiva 6 
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Diapositiva 7 

 

Diapositiva 8 
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Diapositiva 9 

 

 

Activitat 2: Indumentària a l’Antic Egipte: De què ens parla la roba? 

Presentació en diapositives de l’activitat 

 

Diapositiva 1 
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Diapositiva 2 

 

Diapositiva 3 
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Diapositiva 4 

 

Diapositiva 5 
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Diapositiva 6 

 

Diapositiva 7 
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Activitat 3: Indumentària a l’Antiga Grècia. Editam una revista de moda.  

Presentació en diapositives de l’activitat 

 

Diapositiva 1 

 

Diapositiva 2 
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Diapositiva 3 

 

Diapositiva 4 
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Diapositiva 5 

 

Diapositiva 6 
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Diapositiva 7 

 

Diapositiva 8 
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Activitat 4: Indumentària a l’Antiga Roma: Descriu les peces de roba. 

Presentació en diapositives de l’activitat 

 

Diapositiva 1 

 

Diapositiva 2 
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Diapositiva 3 

 

Activitat 5: Indumentària de l’Imperi Bizantí: Aprenem a mirar. 

Presentació en diapositives de l’activitat 

 

Diapositiva 1 
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Diapositiva 2 

 

Diapositiva 3 
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Diapositiva 4 

 

Diapositiva 5 
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Diapositiva 6 

 

Activitat 6: Indumentària a l’Edat Mitjana: Fem un còmic. 

Presentació en diapositives de l’activitat 

 

Diapositiva 1 
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Diapositiva 2 

 

Diapositiva 3 
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Activitat 7: Indumentària al Renaixement: Fem un Instagram de moda. 

Presentació en diapositives de l’activitat 

 

Diapositiva 1 

 

Diapositiva 2 
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Diapositiva 3 

 

Activitat 8: Indumentària al Barroc: Comprensió lectora. 

Presentació en diapositives de l’activitat 

 

Diapositiva 1 
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Diapositiva 2 

 

Diapositiva 3 
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Activitat 9: Activitat transversal: El meu Armari Històric. 

Presentació en diapositives de l’activitat 

 

Diapositiva 1 

 

Diapositiva 2 
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Diapositiva 3 

 

Diapositiva 4 
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Diapositiva 5 

 

Diapositiva 6 
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Annex 2: Rúbriques d’avaluació 
 
 
Rúbrica 1: Rúbrica d’avaluació de l’Activitat 3: Indumentària a l’Antiga 
Grècia. Editam una revista de moda.  
 

L’activitat consisteix a redactar una petita edició sobre moda grega a través 

del treball col·laboratiu. El context del treball és una editorial fictícia de revista 

de moda on s’han d’explicar les tendències indumentàries de l’Antiga Grècia, 

així com de calçat i de pentinats. El treball és en grup, cada grup simularà un 

departament de l’equip de la revista.  

Rúbrica d’avaluació de grups.  

Avaluador: Docent. 

AVALUAM BAIX (2.5) ADEQUAT 
(5) 

BASTANT 
(7) 

MOLT (10) 

CONTINGUTS -No han entès 
l’explicació i no han 
demanat. 
-La feina presentada 
pel grup està 
copiada i no és 
original.  

-Han entès el que 
s’havia de fer però 
el resultat ha sigut 
massa simple. 
-Empren material 
original però de 
poca qualitat. 

-Han entès el que 
s’havia de fer i han 
realitzat un treball 
correcte.  
-El material és 
original i creatiu. 

-Han entès el que 
s’havia de fer i ho 
han fet molt 
correctament 
aportant noves 
idees i amb il·lusió. 
-El material que 
aporten és original, 
creatiu i aporta més 
del que demanava 
el professor. 

PRESENTACI
Ó  

-El treball que 
presenta el grup 
està incomplet i poc 
acurat.  
-El treball presenta 
faltes d’ortografia.  

-El treball està 
complet però 
resulta simple. 
-No presenta faltes 
d’ortografia. 

-El treball està 
complet i és prou 
complex. 
-No presenta faltes 
d’ortografia i 
empren vocabulari 
específic de la 
temàtica.   

-El treball és més 
interessant del que 
plantejava el 
professor a l’inici 
de l’activitat, ja que 
aporta noves idees 
i plantejament. 
-No presenta faltes 
d’ortografia i usa un 
vocabulari ric i 
específic de la 
temàtica. 

DINÀMICA DEL 
GRUP 

-El grup no s’ha 
cohesionat i han 
tengut problemes 
entre ells. 
-La repartició de les 
feines ha sigut 
desigual. 

-El grup ha treballat 
junt però hi ha 
hagut algunes 
friccions. 
-La repartició de les 
feines ha sigut més 
o menys equitativa 
però el pes gros ha 

-El grup s’ha 
cohesionat i han 
treballat en 
harmonia. 
-La repartició de les 
feines ha sigut 
igualitària. 

-El grup s’ha 
cohesionat de 
manera que s’han 
influenciat 
positivament entre 
tots els membres. 
-La repartició de les 
feines ha sigut 
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recaigut sobre una 
sola persona.  

equitativa. 

 

 
 
Rúbrica 2: Rúbrica de l’Activitat 5: Indumentària de l’Imperi Bizantí: 
Aprenem a  
mirar. 
 

L’activitat consisteix a redactar una resposta a la pregunta: En quins 

elements veiem la influència de l’Imperi Bizantí a la col·lecció de D&G? 

Rúbrica d’avaluació individual 

Avaluador: Docent. 

AVALUAM BAIX (2.5) ADEQUAT 
(5) 

BASTANT 
(7) 

MOLT (10) 

CONTINGUTS -No ha entès 
l’explicació i no ha 
demanat. 
-No ha entès la 
pregunta que es 
planteja i no ha 
demanat  

-Ha entès el que 
s’havia de fer però 
el resultat ha sigut 
massa simple. 
-Ha entès la 
pregunta però no 
ha sabut veure la 
relació entre 
l’audiovisual i la 
indumentària 
bizantina. 

-Ha entès el que 
s’havia de fer i han 
realitzat una 
resposta correcta.  
-Ha buscat 
informació per 
completar el que no 
sabia. 

-Ha entès el que 
s’havia de fer i ho 
ha fet molt 
correctament 
aportant noves 
idees i amb il·lusió. 
-La resposta a la 
pregunta 
plantejada es 
contesta amb més 
informació de la 
que demanava el 
professor. 

COMPETÈNCI
A 
LINGÜÍSTICA. 

-El treball presenta 
faltes d’ortografia.  
-La redacció és 
incoherent. 

-No presenta faltes 
d’ortografia. 
-La redacció és 
coherent però 
simple. 

-No presenta faltes 
d’ortografia i 
empren vocabulari 
específic de la 
temàtica. 
-La redacció és 
coherent amb una 
estructura correcta.  

-No presenta faltes 
d’ortografia i usa un 
vocabulari ric i 
específic de la 
temàtica. 
- La redacció és 
coherent, presenta 
una estructura 
correcta de 
resposta i presenta 
conclusions al final.  

COMPETÈNCI
A DIGITAL 

-L’alumne no ha 
buscat informació a 
internet. 
 

-L’alumne ha 
buscat informació a 
internet però tan 
sols a Google. 

-L’alumne ha entrat 
a diverses pàgines 
web per a trobar 
les respostes.  

-L’alumne ha sabut 
navegar per la 
xarxa de manera 
assertiva i ha trobat 
respostes a les 
seves preguntes a 
diferents pàgines 
web encertades.  
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Rúbrica 3: Rúbrica de l’Activitat 6: Indumentària a l’Edat Mitjana: Fem un 
còmic 
 

L’activitat consisteix a crear una història il·lustrada, tipus còmic, amb 

documentació per a poder dibuixar bé la indumentària dels personatges.  

Rúbrica d’avaluació individual 

Avaluador: Alumne 

 
 
 
 
 
 

Númer
o de 

còmic 

Està 
complet? 
 
8 vinyetes + 8 textos 
+ 8 peces de roba 
 

 
 
 

2.5 punt 

La història 
és 
coherent? 
 
Presenta una bona 
història finalitzada, 
coherent i 
respectuosa 
 

2.5 punt 

Creativitat 
dels 
dibuixos 
 
Els dibuixos són 
originals i 
respectuosos 

 
 

2.5 punt 

Peces de 
roba 
 
Hi ha almenys una 
peça de roba per 
vinyeta i s’adequa 
a l’època històrica 

 
 

2.5 punt 

 
 
 
 
 
 

Nota 
total 
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Rúbrica 4: Rúbrica de l’Activitat 9: Activitat transversal: El meu Armari 
Històric. 
 

Durant el curs anirem recollint imatges sobre la Història de la Indumentària. 

Aquestes imatges les hauràs de recopilar en un dossier anomenat El meu 

Armari Històric.  

El format de l’Armari Històric és lliure (digital, en paper, presentació…). 

Hauràs de recollir com a mínim dues imatges de cada període històric que 

marcarà el professor acompanyades d’una petita fitxa descriptiva que es 

detalla a continuació.  

L’Armari Històric té un valor de 5% sobre la nota final del curs i serà 

autoavaluat amb aquesta rúbrica. 

Rúbrica d’autoavaluació individual 

Avaluador: Alumne. 

AVALUAM BAIX (2.5) ADEQUAT 
(5) 

BASTANT 
(7) 

MOLT (10) 

CONTINGUTS -Està incomplet. -Està complet (2 
imatges per època 
+ fitxa tècnica) 

--Està complet (2 
imatges per època 
+ fitxa tècnica) i 
presenta alguna 
imatge més 

-Està complet (2 
imatges per època 
+ fitxa tècnica) i 
presenta algunes 
imatges més amb 
informació extra 

CREATIVITAT -El treball és 
monòton i simple 

-Usa només 
fotografies 
agafades d’internet 

-Mescla diverses 
tècniques (dibuix, 
fotografia…) 

-Mescla diverses 
tècniques (dibuix, 
fotografies…) de 
pròpia elaboració, i 
el conjunt resulta 
innovador i creatiu  

ESTÀS 
CONTENT 
AMB LA TEVA 
FEINA? 

-No estic gens 
content i no m’hi he 
esforçat 
 

-Estic satisfet amb 
el treball però 
podria haver-li 
dedicat més temps 
i il·lusió 

-Estic prou satisfet 
amb la feina tot i 
que sé que 
esforçant-m’hi una 
mica més seria 
millor. 

-Estic molt content 
amb el meu treball 

NOTA:  

IMPORTANT Si el professor no està d’acord amb la nota amb la qual t’has autoavaluat pot canviar 
aquesta nota segons el seu propi criteri.  
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Annex 3: Taula d’activitats dels llibres de text 
d’ESO.  
 
 

Llibre / Editorial Tipus d’activitat / Títol Descripció de l’activitat 

Anaya, 2n d’ESO Treballs d’orfabreria, Text 
descriptiu amb fotografies 

Petit text on es descriuen 
objectes d’orfabreria del 
visigots 

Anaya, 2n d’ESO Els califes. 
Text descriptiu amb dibuix 

Imatge d’un califa amb 
petita descripció de la 
seva indumentària i 
símbols de poder 

Anaya, 2n d’ESO Els Habitants del castell. 
Dibuix amb descripció 

Imatge de home i dona 
nobles amb descripció de 
la seva indumentària 

Anaya, 2n d’ESO El clergat. Dibuix amb 
descripció 
 

Imatge d’un monge de la 
regla benedictina amb 
descripció de la seva 
indumentària 

Anaya, 2n d’ESO Indumentària i eines dels 
camperols.  
Dibuix amb descripció 
 

Imatge d’un camperol i 
una camperola amb 
descripció de les seves 
robes i estris de feina al 
camp.  

Anaya, 2n d’ESO Indumentària i 
ensenyament de l’Imperi 
d’Al-andalus. Dibuix amb 
descripció 

Imatge d’homes i dones 
amb descripció, bastant 
exhaustiva, de la seva 
indumentària. 

Anaya, 2n d’ESO El món rural.Dibuix amb 
descripció  

Imatge de camperols 
treballant al camp amb 
descripció de  la seva 
indumentària.  

Anaya, 2n ‘ESO Indumentària dels 
conqueridors. Dibuix amb 
títols.  

Imatge d’un soldat amb 
les peces de roba 
assenyalades i titulades.  
 

Anaya, 2n d’ESO Indumentària i habitatges 
dels acomodats. Dibuix 

Imatge de hme i dona 
nobles amb descipció de 
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amb descripció.  les peces de roba ben 
senyalitzades.  

Anaya, 2n d’ESO Espanya. Plaça Major i 
indumentària de la 
noblesa. Dibuix amb títols.  

Dibuix de home i dona 
nobles amb les peces de 
roba titulades.  

Anaya, 1r d’ESO La vida dels pobles 
caçadors i recol·lectors. 
La tribu. Dibuix amb títols 

Dibuix d’un poblat primitiu 
amb títols de accions. 4 
referides al tractament de 
la pell.  

Anaya, 1r d’ESO El faraó i els seus 
símbols. Dibuix amb 
descripció.  

Dibuix d’un faraó i els 
seus símbols de poder 
amb descripció.  

Anaya, 1r d’ESO La indumentària dels 
egipcis. Imatge de fris  

Imatge d’un fris d’època 
egípcia on s’evidencia la 
indumentàriade l’època, 
sense descripció ni títols.  

Anaya, 1r d’ESO El legionari. Dibuix amb 
descripció.  

Dibuix d’un legionari amb 
descripció de les peces de 
indumentària que porta. 

Anaya, 1r d’ESO Guerrer franc. Dibuix amb 
descripció 

Dibuix d’un guerrer franc 
amb descripció de les 
peces de indumentària 
que porta. 

Vicens Vives, 1r d’ESO Eines i ornaments del 
neolític. Fotografies i títols 

Fotografies de ornaments 
i eines neolítiques 
titulades.  

Vicens Vives, 1r d’ESO El poder del faraó. Dibuix 
amb títols 

Dibuix d’escena del faraó 
amb títols dels seus 
símbols de poder.  

Vicens Vives, 1r d’ESO L’alimentació i el Vestit 
(Egipte) 

Imatge d’una estela 
funerària i descripció del 
vestuari en text.  

Vicens Vives, 1r d’ESO Identifica els símbols de 
poder del faraó.  

Activitat de relacionar nom 
de la peça amb dibuix 
d’un faraó.  

Vicens Vives, 1r d’ESO Els hoplites Dibuix d’un hoplite amb 
les peces de indumentària 
titulades.  
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Vicens Vives, 1r d’ESO El vestit (Grècia) Fotografia de dues 
escultures gregues, home 
i dona, amb títols a les 
peces de roba i petita 
descripció al costat de la 
indumentària 

Santillana, Essential, 1r d’ESO How did people live in the 
Metal Ages?  

Dibuix de dona 
prehistòrica amb un telar i 
dos ornaments titualts.  

Santillana, Essential, 1r d’ESO Who were the pharaohs? Fotografia de taúd de 
faraó amb els símbols del 
faraó titulats i breument 
descrits.  

Santillana, Essential, 2n d’ESO Who were the Visigoths? Fotografia de ornaments 
visigots d’orfabreria.  

Santillana, Essential, 2n d’ESO Order processes: making 
clorth. (Feudalisme) 

Activitat de conectar 
descripció del procés amb 
dibuix.  
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