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Objectius didàctics Competències bàsiques 

a) Identificar, localitzar i descobrir els fets més rellevants de la Conquesta Normanda 
a l’Anglaterra del s. XI, a través del Tapís de Bayeux. 

C1: Analitzar els canvis i les continuïtats 
dels fets o fenòmens històrics per 
comprendre la causalitat històrica. 
(SOCIALS) 
C2:  Aplicar els procediments de la 
recerca històrica a partir de la formulació 
de preguntes i l’anàlisi de fonts, per 
interpretar el passat. (SOCIALS) 

b) Identificar el vocabulari d’origen normand de la llengua anglesa actua i les raons 
per les quals hi ha dos mots per al mateix concepte..  

C1: Obtenir informació i interpretar textos 
orals dels mitjans de comunicació. 
(LLENGUA ANGLESA) 
C 3. Emprar estratègies d’interacció oral 
d’acord amb la situació comunicativa per 
iniciar, mantenir i acabar el discurs 
.(LLENGUA ANGLESA) 
C4: Aplicar estratègies de comprensió per 
obtenir informació i interpretar el 
contingut de textos escrits d’estructura 
clara dels mitjans de comunicació. 
(LLENGUA ANGLESA) 
C6: Seleccionar i utilitzar eines de 
consulta (diccionari Wordreference) per 
accedir a la comprensió de textos i per 
adquirir coneixement.(LLENGUA 
ANGLESA) 

c) Escriure un guió i representar una escena del Tapís de Bayeux. 

C7. Planificar un guió per una escena que 
recrea el tapís de Bayeux, utilitzant els 
elements de la situació 
comunicativa.(LLENGUA ANGLESA) 
CCD9: Escriure un text utilitzat l’eina 
Google Docs. (DIGITAL) 
C 8. Produir un guió per una escena que 
recrea el tapís de Bayeux, utilitzant els 
elements de la situació comunicativa, 
aplicant estratègies de 
textualització.(LLENGUA ANGLESA) 
C 9. Revisar el text per millorar-lo segons 
el propòsit co- 
municatiu amb l’ajut de suports. 
(LLENGUA ANGLESA) 
C10. Dramatitzar una escena del tapís de 
Bayeux. (LLENGUA ANGLESA) 

d) Gravar i editar un video de la representació. 
CCD9: Editar un video de l’escena que 
han interpretat. (DIGITAL) 

 

Continguts 

CIÈNCIES SOCIALS: 
1. (CC3) Cronologia i temps històric: Situació en el temps i espai de la invasió normanda d’Anglaterra. 
2.  (CC6) Vincles entre el passat i el present. 
3.  (CC5): Interpretació i contrast de les fonts històriques. 
4. (CC12): El Tapís de Bayeux en el seu context històric. Valoració estètica. Estils i llenguatges expressius. 
5. (CC13): Anàlisi del Tapís de Bayeux com a  font històrica, com a referents estètics i interpretacions de la realitat.  
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LLENGUA ANGLESA: 
6. (CC1): Comprensió oral: global, literal i interpretativa. 
7. (CC2): Estratègies de comprensió oral. 
8. (CC7): Comprensió escrita de notícies sobre el préstec del Tapís de Bayeux i la Conquesta Normanda: global, literal, 

interpretativa i valorativa. 
9. (CC8): Estratègies de comprensió escrita. 
10. (CC11): Estratègies per a la planificació de l’expressió escrita d’una escena del Tapís de Bayeux. 
11. (CC13): Estratègies de revisió, correcció, reparació i presentació. 
12. (CC15): Producció creativa d’una escena del Tapís de Bayeux. 
13. (cc16): Ús de diccionaris. 
14. (CC18): Representació de l’escena creada. 

COMPETÈNCIA DIGITAL: 
15. (CCD9): Eines d’edició de documents de text i presentacions multimèdia: videoshop. 
16. (CCD16):Tractament de la informació. 

 

Criteris d’avaluació 

● Captar el sentit global i extreure informació concreta de textos per situar la Conquesta Normanda i identificar 
els fets històrics més importants. 

● Fer preguntes sobre la Conquesta Normanda i les seves conseqüències polítiques, socials i lingüístiques. 
● Comprendre informació general i específica de notícies sobre el préstec del tapís de Bayeux al Regne Unit. 
● Adquisició de vocabulari nou, parelles de paraules d’origen Normand i Anglosaxó. 
● Distingir la relació entre l’ús i origen de certs termes en llengua anglesa. 
● Col·laborar amb els companys de grup en la pluja d’idees, planificació, escriptura i assaig, gravació i edició 

d’una escena del Tapís de Bayeux. 

 

Activitats. Seqüència didàctica (pas a pas)  
Organització de l’alumnat 
(individual, parelles, petit 

grup, grup classe...) 

Sessió 1:  
a) Per què hi ha dos mots en anglès que es refereixen al mateix concepte (pig, pork; 

cow, veal; sheep, mutton…)? Activitat de vocabulari i introducció a la Conquesta 
Normanda. Els orígens de la llengua. La influència de la llengua francesa a la llengua 
anglesa.  

b) Lectura d’un article de diari: la notícia sobre el retorn temporal a Anglaterra del 
Tapís de Bayeux.  

c) Debat: per què és notícia? Per què és important avui el Tapís de Bayeux? 
d) Visionat del vídeo. 

Sessió 2: 
a) El professor introdueix el Tapís de Bayeux i descriu el context històric. 
b) Lectura de segon article: Norman Conquest and Impacts. Què vull saber? Qui foren 

els personatges més importants del tapís? Què va passar? Quan va passar? 
Conseqüències. 

c) Els alumnes trien una escena del tapís, a partir de la qual escriuran un guió. (Deures: 
cerca de vestuari). 

Sessió 3:  
a) Escriptura del guió d’una escena del tapís de Bayeux. (Pluja d’idees, planificació, 

escriptura, lectura en veu alta del guió). (Deures: assajar l’escena, amb vestuari). 
Sessions 4/5:  

a) Assaig de l’escena. 
b) Representació de l’escena i gravació. 

Sessió 1 :  
a) Grup classe. 
b) Individual. 
c) Grup classe. 
d) Grup classe. 

 
Sessió 2:   

a) Grup classe. 
b) Grups de 4-5 alumnes. 
c) Grups de 4-5 alumnes. 

 
Sessió 3:  

a) Grups de 4-5 alumnes. 
 

Sessions 4/5: 
a) Assaig de l’escena. 
b) Representació de 

l’escena. 
 
 
 

 

Recursos  

Google Classroom, Presentació Google Slides 
https://www.bbc.com/news/uk-44732897 
https://www.youtube.com/watch?v=Owf5Uq4oFps 
https://www.bayeuxmuseum.com/en/the-bayeux-tapestry/discover-the-bayeux-tapestry/ 
https://www.thehistoryofenglish.com/history_middle.html 

https://blocs.mesvilaweb.cat/Subirats/?p=58896 

https://www.bl.uk/learning/langlit/changlang/activities/lang/norman/normaninvasion.html 

http://geoffboxell.tripod.com/words.htm 

Videoshop o similars. 

 

Activitat 
 

DURACIÓ 4/5 sessions de 55 minuts. 
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