
LES ALCOVES
(Recorre la primera planta)

Continguts

· Conèixer aspectes de la vida quotidiana dels nostres avantpassats. Fomentar l'empatia.
· Raonar, resoldre problemes.
· Experimentar, descobrir i reflexionar sobre la nostra forma de vida actual.
________________________________________________________________________

Activitat 1: El llit

1a. Llig el text i contesta les preguntes. Si tens dubtes consulta el teu professor o el guia.

Com has pogut llegir als panells, no tots els habitants de la casa dormien en llits,  alguns

s'havien de conformar en catres o en simples màrfegues. Una màrfega és un sac gros que,

una vegada ple de pellorfes de dacsa o palla, servia de matalàs.

· Dormirien tots els habitants de la casa sobre llits?  ____________________________

___________________________________________________________________

· Quina era l'única habitació que comptava amb llit propi?   _____________________

________________________________________________________________

· Qui dormiria a l'habitació principal? _____________________________________

________________________________________________________________

· De què estaven fets els matalassos?  ______________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

· Per què els llits eren tan alts?  ___________________________________________

___________________________________________________________________

1b. Experimenta! Com seria dormir a una màrfega? Fabriqueu la vostra màrfega a classe o
quan aneu d'excursió; només heu de fer-vos amb un sac gran i farcir-lo amb paper o roba, si
no teniu palla. Proveu a dormir-hi. Esteu còmodes?
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Activitat 2: La intimitat

2a. Llig el text i contesta les següents preguntes.

La intimitat  és  la vida privada d'una persona,  aquella  que sols  afecta la mateixa persona.

L'àmbit privat d'un individu inclou qualsevol informació que afecte les seues dades personals,

relacions, salud, correu, etc.

El dret a la intimitat o dret a la vida privada està arreplegat a la Declaració dels Drets Humans,

així com a la Constitució espanyola, i és el dret que posseïxen les persones de poder excloure

la resta de les persones de la seua vida privada, és a dir, el dret a controlar quan i qui accedeix

a la seua informació íntima.

· Per què creus que és important aquest dret? ________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________

· Coneixes alguna manera per la qual aquest dret no siga respectat? Posa un exemple

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


