Taller JOC DE ROL Barroc !
Temàtica :
Nivell escolar :
Programa escolar:

L’art dels retaules
Secundària i Batxillerat
Competències bàsiques de l’àmbit de cultura
i valors

ORGANITZACIÓ
Treball previ :

Nombre de
participants :
Presència dels
professors :
Documents digitals :
Dossier digital:

El joc de rol ha estat creat com a complement d’una visita guiada
on s’evoca la temàtica dels retaules barrocs, tot i que es podria
realitzar sense ella (una explicació sobre els retaules barrocs és
indispensable).
Dividir el grup en 4 equips.
La presència d’un mestre és obligatòria.
Sí.
Cartes, plateau de jeu & cahiers de chantier :
PC1-PC > Public> SERVICE EDUCATIF > J-BESNIER-S-AZEMAJDR-version définitive
ou
PC1> 2.PAHT_SERVICE EDUCATIF > SE Actions PAHT> SE
PAHT l'art des retables > ATELIER JEU DE ROLE Commandes et
Commanditaires> J-BESNIER-S-AZEMA-JDR-version définitive
>DOCS DEFINITIFS en format JPEG ou PDF (= non modifiable)
>DOCS SOURCES en format PSD Phostoshop ou ODG Libre
Office( =modifiable)
Autres documents :
PC1> 2.PAHT_SERVICE EDUCATIF > SE Actions PAHT> SE
PAHT l'art des retables > ATELIER JEU DE ROLE Commandes et
Commanditaires

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL PEDAGÒGIC pel taller
Material :








1 TAULER DEL JOC
1 DAU
4 FITXES (vermella, verda, blava, groga)
4 CARNETS D’OBRES :
 Comunitat de l’Abadia d’Arles 
 Confraria del Rosari de Ceret 
 Confraria dels mestres paraires de Prats de Molló 
 Comendatari ric i parròquia de Beget 
92 CARTES DEL JOC :

CARTES ARTISTES x12
Cartes escultor (marró) x4
 Escultor  x1
 Escultor  x1
 Escultor  x1
 Escultor  x1
Cartes Daurador (groc) x4
 Daurador  x1
 Daurador  x1
 Daurador x1
 Daurador x1
Cartes Pintor (granat) x4
 Pintor  x1
 Pintor  x1
 Pintor x1
 Pintor x1
CARTES SORT x 32
Revers
Anvers Sort x 16 (blau)
 Arribada del venedor ambulant x4
 Descoberta de nous recursos x4
 Donació d’un noble x4
 Descoberta d’un nou talent x4
Anvers Desastre x 16 (teula)
 Robatori d’eines x4
 Visita de l’Inquisidor x4
 Incendi del magatzem x4
 Esfondrament del pont x4
CARTES BONIFICACIÓ D’ETAPA x24
CARTES SORT x 32
Revers
Anvers (daurat):
 Milícia urbana x4
 Butlla papal x4
 Organització municipal de lluita contra l’incendi x4
 Acord amb la corporació de maçons x4

Material proporcionat
pel PAHT :
Material del centre

CARTES EINES I MATERIALS x24
Revers
Anvers Eines x12 :
 Eines d’escultors « Maça Cisell Escoda » (marró) x4
 Eines de daurador « Dent de llop per brunyir » (groc)
x4
 Eines de pintor « Pinzells » (granat) x 4
Anvers Matèries Primes x12 :
 Fusta (marró) x4
 Fulles d’or (groc) x 4
 Pigments de color (granat) x4
Material del joc
Caixa per transportar el joc
Cap

PREPARACIÓ
Treball previ:

Temps previst :

-Preparació de preguntes/respostes en funció de les informacions
donades durant la visita guiada, si s’ha fet abans. Document de
presentació del País d’Art i d’Història i del Servei Educatiu.
- Verificar que tots els elements, fitxes i cartes del joc hi siguin.
2h/3h

DESENVOLUPAMENT
Etapes + contingut :

- Preparació prèvia
Preparació de preguntes/respostes en funció de les informacions
donades durant la visita guiada.
-

Finalització :

Mòdul Estructura del retaule (opcional 20/30 min)

1. Presentació del joc i de les regles (20 min)
 Aquesta presentació pot ser llarga, ja que cal explicar molt bé
les regles i totes les cartes del joc.
- Presentar el joc de rol i la seva finalitat.
- Vincular el joc amb els elements i els temes evocats durant la
visita.
- Explicar l’objectiu del joc : la creació d’un retaule seguint les
diferents etapes de la seva realització; el primer en acabar el retaule
és el guanyador.
- Repartir a cada jugador el seu taulell d’obres i la seva fitxa.
- Explicar les regles del joc
2. Joc (30 a 40 min)
 La durada del joc depèn del seu desenvolupament. Pot arribar a
ser llarga, compteu com a mínim 30 min.
El mediador garanteix el bon desenvolupament del joc, el
seguiment de les regles i la resolució dels dubtes que hi puguin
sorgir.
Comentari final (10 min) : es pot preveure una posada en comú
al final del joc per tal que els alumnes comentin les seves
impressions, aclarir dubtes, etc.

COMENTARIS
Data de creació de la
fitxa :

Autor de la fitxa :
Activitat
complementària :
Altres :

27/11/2013
Aude Labadie
Visita guiada en un poble del PAHT

