PROPOSTA
EDUCATIVA
VIATGEM A AL-ÀNDALUS

“...No podríamos entender ni apreciar el arte
islámico si no conocemos la religión musulmana,
que condiciona indiscutiblemente el sentido y el
desarrollo de sus formas artísticas..”
RAQUEL GALLEGO
“Historia del Arte” 2009, Editex
Joyas de la Música Culta Árabe. Abdel Karim Ensemble
https://www.youtube.com/watch?v=77naxgCPzUE

A continuació et presentem l’arc àrab de Madinat al-Zahra, una de les peces més
singulars de la col·lecció del Museu Diocesà.

Datat de l’any 960, procedent en origen de Madinat-al-Zahra (Còrdova) i trobat a la
Catedral, és una de les peces més representatives de la col·lecció. És tracta d’un arc
de ferradura, fet amb una peça rectangular d’alabastre blanc, on encara es conserven
algunes restes de policromia. S’aguanta mitjançant dues columnetes, amb capitells
decorats amb fulles. A l’arquivolta es pot llegir una inscripció en àrab. L’arc també
presenta una sanefa al voltant, realitzada amb motius vegetals estilitzats.

QUÈ FER?
1. Projecte l’arc àrab de Madinat al-Zahra a l’aula, juntament amb la cita.
2. A continuació, reprodueix un fragment de música.
3. Pregunta als alumnes quines inquietuds tenen al voltant de la peça que se’ls
mostra. Què els agradaria conèixer sobre la cultura musulmana...
4. Demana als alumnes que investiguin sobre els temes sorgits a l’aula. Utilitzant les
TIC com a font d’informació.
5. Compartiu la informació amb la resta de companys.
6. Entre tots, apreneu a fer un menjar típic musulmà (busqueu receptes en llibres, TIC,
etc.). I, opcionalment si algú vol fer-lo a casa compartiu-lo amb la resta de companys
per tal de fer una degustació.
7. Veniu al Museu Diocesà a conèixer la peca.

Àmbit: Educació en valors socials i cívics.
Objectiu: Conèixer la religió musulmana a partir d'un dels objectes més singulars de
la col•lecció: L'arc àrab de Madinat al-Zahra
Competències bàsiques de l’àmbit d’educació en valors: Mostrar actituds de
respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures
que les conformen.
El treball a l’aula ha de ser capaç de desenvolupar les següents competències
bàsiques:
- Comunicativa lingüística i audiovisual: expressar idees i organitzar informacions de
manera eficaç i intel·ligible sobre la religió musulmana que puguin ser objecte
d’investigació i recerca vers el tema. Amb l’objectiu de pensar de forma autònoma i
saber comunicar.
- Metodològiques - tractament de la informació i competència digital: l’ús de les
tecnologies per tal de cercar informació.
- Autonomia i iniciativa personal: iniciativa personal i emprenedoria, valors i actituds
personals i de treball en equip.
- Social i ciutadana: conviure amb la diversitat de religions i cultures tant a l’aula com
a fora de l’aula.

