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Introducció
Aquesta guia s’adreça als professors i professores de secundària que participen amb els seus alumnes al II Premi Literari
mNACTEC per a joves. La guia informa sobre la intenció del projecte organitzat pel Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya (mNACTEC) i dóna els criteris i les orientacions que poden ser útils en el desenvolupament de la tasca de
creació literària que, conjuntament amb els alumnes, hauran de fer a l’aula.
El premi de creació literària i de lectura cientíﬁca i tècnica que organitza el mNACTEC és un projecte educatiu que vol
estimular noves mirades que posin en valor la ﬁgura de Leonardo da Vinci com a arquetipus i símbol humà del
Renaixement. Leonardo va ser un humanista de curiositat il·limitada i d’una gran força creativa, capaç de dominar el
pensament, les arts, la ciència i la tècnica.
L’objectiu principal del certamen és treballar amb el grup classe la ﬁgura de Leonardo da Vinci com a humanista i com a
geni del Renaixement. L’objectiu últim és fomentar el pensament a través de la creació poètica i narrativa com a estímul
de la coneixença individual.

Objectius generals
Amb aquest premi el mNACTEC pretén aconseguir que els alumnes es familiaritzin amb el concepte d’humanisme i
entenguin la importància d’aquest moviment que busca la curiositat en l’entorn i posa en valor la importància del saber,
tal com feia Leonardo. Aquest premi també vol despertar l’esperit creatiu i estimular la reﬂexió a través de la creació,
l’associació d’idees, el diàleg i la lectura en veu alta.

Consideracions teòriques
El premi pretén que els nois i les noies de 14 a 16 anys que participen en l’activitat coneguin i reﬂexionin al voltant de:
1.
Qui era Leonardo da Vinci (context, pensament, enginys, etc.)
2.
Quin és el paper de Leonardo en el Renaixement
3.
L’aﬁrmació: “L’home és la mesura de totes les coses”

El projecte educatiu
El premi literari de creació literària i de lectura cientíﬁca i tècnica del mNACTEC consta de dues parts:
1. Pautes de treball a l’aula
La primera part del treball es desenvolupa conjuntament entre alumnat i professor o professora. El professorat pot
seguir els punts de treball esmentats a les consideracions teòriques. La ﬁnalitat és la participació de tota la classe
i crear debat i discussió sobre l’aﬁrmació “L’home és la mesura de totes les coses”. Aquesta frase expressava molt
bé l’actitud de Leonardo davant la vida. Tot s’analitzava en funció de les repercussions positives o negatives que
pogués tenir per a l’home. Per això, podem aﬁrmar que la seva ﬁlosoﬁa era antropocèntrica i no teocèntrica.
S’interessava molt més pel món natural i social que no pas per les qüestions espirituals.
Seria interessant debatre com inﬂuïa l’observació del món natural i social en les obres de Leonardo i fomentar la reﬂexió
entre els alumnes sobre si en la societat actual dediquem temps a l’observació i a la contemplació.
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2. Activitat de creació
Els alumnes han de crea - a classe o a casa - un poema i/o un conte, segons les bases del concurs i d’acord amb els valors
transmesos a classe.
A l’apartat 1. Pautes de treball a l’aula, es donen un conjunt d’orientacions per a la primera fase del projecte, que es fa a
l’aula. Evidentment, és el professor o la professora qui dirigeix l’activitat a l’aula i, per tant, a partir d’aquestes
indicacions es podran fer les variacions que es considerin més adequades a les característiques del grup classe.

Orientacions per al professorat
El professorat interessat a participar s’haurà d’inscriure mitjançant el formulari que trobarà al web del premi, a l’apartat
Inscripcions abans del 27 de febrer. En aquest mateix lloc web hi trobarà una Guia de seguiment per desenvolupar a l’aula
la primera part del treball. La guia ha de servir d’ajuda per facilitar el treball previ a classe.
És molt important que el professorat col·labori per ajudar els alumnes a classe i fer una selecció de 5 a 10 treballs per
classe, comptant les dues modalitats literàries POEMA O CONTE, de la manera que s’especiﬁca a les bases, per tal que
el desenvolupament del projecte sigui el màxim de proﬁtós possible i els alumnes puguin assolir els objectius marcats.
El termini per presentar els poemes o contes ﬁnalitza el 24 de març del 2017. Els treballs seleccionats s’hauran d’enviar
a l’adreça electrònica: accioeducativa.mnactec@gencat.cat

Enllaços
Exposició al mNACTEC “Leonardo da Vinci: el geni i els invents”. Exposició oberta al públic ﬁns al 30 de juny al Museu de
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC).
http://mnactec.cat/leonardo/exposicio/inici/
Humanisme i Renaixement, Revista Sàpiens
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/10/30/humanisme-i-renaixement/
L’Europa del Renaixement: Cultura i art
http://www.xtec.cat/~csoria1/apunts/catala/renaixe.htm
Leonardo da Vinci, Enciclopèdia Catalana
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0036946.xml
Obra de Leonardo da Vinci, Biblioteca Cervantes
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/2248/Leonardo%20da%20Vinci,%201452-1519/
Da Vinci y su código de vida, Canal Historia
https://www.youtube.com/watch?v=DoRl0Q3vbpQ
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Pautes de seguiment
EL PROFESSORAT (de Llengües, Literatura, Ciències Socials i Tecnologia) haurà de:
1 Llegir les bases del premi
2 Fer la inscripció (emplenar el formulari)
3 Visitar l’exposició del mNACTEC (optatiu)
4 Treballar a classe propostes de la guia del professorat
5 Seleccionar de 5 a 10 obres dels alumnes
6 Enviar les obres dels alumnes per correu electrònic
7 Assistir amb tots els alumnes participants a l’acte de selecció i lliurament de premis

Termini INSCRIPCIONS: 27 de febrer del 2017

L’ALUMNAT (2n cicle d’ESO) haurà de:
1 Llegir les bases del premi
2 Captar el treball que planteja el professorat a classe
3 Pensar i reﬂexionar sobre la temàtica de Leonardo da Vinci
4 Crear un poema i/o un conte inèdit
5 Presentar-lo al professorat
6 Assistir a l’acte de lliurament del mNACTEC
7 Descobrir qui són els ﬁnalistes a l’acte de lliurament
8 Llegir el treball ﬁnalista en veu alta a l’acte de lliurament
9 Guanyar premis increïbles!

Termini PRESENTACIÓ D’OBRES: 24 de març del 2017

www.mnactec.cat/ofertaeducativa/premi_literari
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
(mNACTEC) – Rambla d’Ègara, 270
08221 Terrassa – T 93 736 89 66
www.mnactec.cat

