
 

El bestiari romànic: Gamificació a l'aula de 
Ciències Socials.  

 
Felip González Martínez,  
Departament de Ciències Socials 
 

El bestiari romànic ha sigut una extraordinària aportació 
iconogràfica entre els segles X-XIII que, si més no, en primer lloc, 
barrejava el saber de la tradició profana antiga i la seva posterior 
relectura religiosa cristiana, en segon terme, enllaçava el món animal i 
d’altres bèsties fantàstiques amb la conducta humana, i, finalment, es 
feia servir aquest repertori plàstic com una via d’explicar i fer entendre 
totes les veritats espirituals i tangibles i supersticions consensuades a 
l’època.  

 
 

Anònim. (1220). Biga del baldaquí de Sant Martí de Tost. Tallers de la Seu d’Urgell. Fusta de pi roig, policromia 
al Tremp, estuc, 378x18,2x8,5 cm. Provinent de l’església de Sant Martí de Tost, Ribera d’Urgellet1. 
 

Aquesta simbiosi tel·lúrica, i terrenal del bestiari, no és només patrimoni 
de l’art romànic, sinó que, al llarg de tota la Història de l’Art, s’ha anat 
treballant amb diferents repertoris plàstics i simbòlics d’altres bestiaris, 
en funció de l’estil artístic, el context històric i la comunitat humana. En 
aquest ordre, vull fer esment de la proposta que  la meva col·lega de 
professió i del Departament de Ciències Socials, na Isabel de la Fuente, 
va enllestir sobre el bestiari vincià, durant la setmana de Sant Jordi del 
2018, amb els seus alumnes de 1r de l’ESO. I, dins d’aquestes propostes, 
hi entraria la meva iniciativa de fer una baralla de cartes inspirada  amb 
el bestiari romànic. Des d’aquest sentit,  a partir de l’estudi de la història 

 
1  Imatge recuperada l’1/12/2020 de l’enllaç https://www.museuepiscopalvic.com/ca/colleccions/romanic/biga-del-baldaqui-de-
sant-marti-de-tost-mev-5166 



 

de l’edat mitjana i de l’art romànic i, especialment, gràcies a l’ajuda 
tècnica (amb un vídeo tutorial inclòs) i assessorament professional de la 
professora Noemí Pérez del Departament Visual i Plàstica, aquesta 
baralla de cartes  va anar adquirint forma, colors, imatges, simbolisme, 
... fins a esdevenir en un autèntic joc de cartes consensuat pel grup-
classe. 

 
Reprenent el paràgraf anterior, es tracta d’un treball cooperatiu i digital, 
on l’alumnat dividit en grups de quatre persones han treballat  el disseny  
de les dues cares de la carta d’una bèstia determinada. A més a més, s´ha 
de fer constància que aquesta activitat ha fet interactuar i compartir 

objectius comuns entre les 
dimensions històriques-
artístiques de les matèries de 
Ciències socials i Visual i Plàstica 
de 2n de l’ESO. Des d’aquest 
rerefons, l’alumnat hi havia de 
reinterpretar i recrear una bèstia, 
inspirada en el catàleg de bèsties 
romàniques del MNAC.  Així 
doncs, a la cara de l’anvers de la 
carta es pot veure la imatge 
reelaborada per cada alumne. I la 
cara del revés de la carta, es pot 
llegir la informació tècnica de 
cada bèstia, és a dir, el nom de la 
bèstia, aspectes formals, 
simbologia i la seva puntuació de 
l’1 al 3.  

Anònim. (S. XII). Bou tocant el rabell. Capitell ubicat a 
 la galeria est del claustre del Monestir de l’Estany2.  
 

Finalment, amb aquesta proposta es pretén crear aprenentatges 
cognitius i autoconscients a l’hora de relacionar la història de l’art 
medieval i les inquietuds de cada alumne; interaccionar la praxi digital 
amb la praxi analògica, especialment a l’hora de muntar les dues cares 
de la carta a sobre d’una cartolina; potenciar l’aprendre aprendre en 
funció del grau d’autonomia i autogestió de cada estudiant; etc. 

 
2 Imatge recuperada l’1/12/2020 de https://www.monestirestany.cat/claustre-romanic/capitell_6/ 


