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En aquest taller didàctic fem un viatge al passat investigant diferents tipus d’edificis que 
van ser característics a l’època medieval. Als masos, castells, monestirs i viles 
medievals s’hi van viure coses quotidianes i també grans esdeveniments. Nosaltres ens 
fixarem sobretot en el dia a dia dels que hi visqueren. Analitzarem les relacions 
existents entre ells, les activitats econòmiques, els costums, les relacions amb d’altres 
cultures. I sobretot parlarem sobre l’època del Feudalisme, amb tot allò que aquest 
concepte comporta. 
 
Què cal saber abans de fer l’activitat? 
• Tenir idea de la ubicació temporal de l’Edat Mitjana. 
• Tenir idea del concepte de feudalisme. 
• Tenir coneixements sobre l’expansió islàmica. 
 
En aquest taller aprendrem a... 
• Conèixer la jerarquització social. 
• Descriure la forma de vida.  
• Identificar diferents edificis medievals. 
• Conèixer les relacions de poder. 
• Analitzar els sistemes d’impostos. 
• Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball. 
• Habituar-se a l'estudi científic d’un període històric. 
• Respectar el patrimoni. 
 
Què treballarem? 
• Els personatges de l’època medieval 
• El senyor i el castell 
• Els monjos i el monestir. 
• Els artesans i la ciutat. 
• Els pagesos i el mas. 
 
Ho farem amb la... 
• Enunciació de preconceptes a través de la projecció audiovisual.  
• Organització de diferents grups de treball. 
• Lectura de textos adaptats. 
• Observació i manipulació d’eines del camp per esbrinar les feines dels pagesos 
• Observació i anàlisi de diverses maquetes didàctiques per descobrir els principals 

edificis de l’època medieval i les seves parts. 
• Comparació dels edificis per deduir la qualitat de vida al seu interior. 
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• Reconeixement de les diferencies socials. 
• Aplicació de conceptes bàsics sobre la història medieval catalana. 
• Explicació del què s’ha après durant l’activitat. 
 
Activitats d’aprenentatge 
• A partir d’una projecció audiovisual farem una sessió introductòria on podrem copsar 

els coneixements previs dels alumnes alhora que ens informarà de l’estructura social 
i política medieval. 

• Amb l’ajut de documents medievals els alumnes podran introduir-se en l’època. 
• Gràcies a les maquetes d’un mas, una vila, un castell i un monestir s’estudiaran les 

parts i funcions d’aquests edificis. 
• Mitjançant la manipulació i observació d’eines medievals s’interpretarà la seva 

funció. 
 
Temps i necessitats 
El temps total del taller és d’un matí, segons la següent taula:  
• Projecció àudiovisual: 45’. 
• Treball en grup: 60’. 
• Presentació, exposició dels temes treballats i posta en comú: 45’. 
És necessari un canó de projecció i un ordinador.  


