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Gimcana Montblanc
Montblanc és, sens dubte, una de les ciutats de Catalunya que més bé ens explica
l’Edat Mitjana. Quan un entra a l’espectacular ciutat un s’adona ràpidament que
aquesta va ser una de les més importants de la seva època i que es tractava d’un
impressionant punt neuràlgic. A Montblanc, les parets parlen per si soles. Només en
veure la ciutat, ja es veu que Montblanc i l’Edat Mitjana estan íntimament relacionades
i que va tenir un pes molt important en aquella època. El més espectacular són les
seves muralles, que junt amb els palaus, monuments i carrers que encara perviuen,
ens ajuden a descobrir com era la ciutat en el seu esplendor medieval. Però el que
diferència Montblanc de la resta és que tot aquest passat ha quedat testimoniat: les
seves immenses muralles, els seus palaus, les seves esglésies i les seves places
expliquen i ensenyen molt del seu passat esplendorós.
Montblanc és un cas excepcional per tal de poder entendre com era una ciutat medieval.
El fet que estigui emmurallada permet delimitar fàcilment l’espai que ocupa la ciutat i
ens permet poder treballar un procediment especialment engrescador: la gimcana!

Què cal saber abans de fer l’activitat?
•
•
•
•
•

Saber situar cronològicament l’Edat Mitjana.
Tenir nocions sobre la formació de la Marca Hispànica.
Tenir nocions sobre l’art romànic.
Tenir nocions sobre l’art gòtic.
Conèixer l’existència dels calls jueus.

Objectius
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analitzar la importància estratègica de Montblanc.
Identificar els elements medievals a la ciutat actual.
Relacionar els espais de la ciutat amb els estaments medievals.
Valorar la importància de la religió.
Treballar sobre les diferents activitats econòmiques.
Identificar els trets principals del romànic.
Identificar els trets principals del gòtic.
Respectar el patrimoni històric.
Fomentar la interpretació del patrimoni.
Respectar les cultures alienes.

Competències bàsiques
Conviure i habitar el món
• Percebre, comprendre l’espai, orientar-se, desplaçar-se mitjançant plànol.
• Analitzar i valorar la convivència entre cultures diferents d’altres temps.
• Analitzar i interpretar la interacció de l’home amb l’entorn.
• Respectar i assumir la diversitat cultural.
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• Desenvolupar un pensament crític.
• Participar en una activitat col·lectiva.
Competències comunicatives
• Elaborar un discurs propi.
• Descodificar i utilitzar llenguatges diferents per comprendre la realitat.
• Utilitzar vocabulari adequadament.
• Valorar les manifestacions artístiques per desenvolupar un sentit crític i estètic i la
capacitat d’emocionar-se.
• Desenvolupar una actitud activa.
Competències metodològiques
• Buscar, obtenir, i interpretar el patrimoni.
• Distingir entre informacions rellevants i anecdòtiques.
• Plantejar-se preguntes per desenvolupar un pensament complex i crític.
• Desenvolupar estratègies en la resolució de problemes.
• Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi d’informació.
Competències personals
• Posar-se en contacte amb coneixements variats per tal de replantejar idees prèvies.
• Prendre decisions a partir de la reflexió
• Desenvolupar estratègies de planificació i execució en les tasques quotidianes.
• Contribuir a configurar la pròpia identitat personal social i cultural amb els referents
culturals i històrics disponibles de l’entorn.

Continguts
•
•

Obtenció d’informació a partir de l’observació del patrimoni.
Anàlisi d’un plànol de la ciutat actual.
• Reflexió i debat en grup.
• Valoració de la necessitat de protegir i preservar el patrimoni.
• Obtenció de criteri sobre l’estil artístic a partir de l’observació i la comparació
d’edificis.
• Reconeixement de la ciutat medieval a partir de l’actual.

Conceptes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La ubicació de Montblanc.
L’ urbanisme medieval.
L’evolució de la ciutat.
La vida quotidiana en una ciutat medieval.
Els edificis polítics.
Els edificis religiosos.
La plaça Mercadal.
L’art medieval.
El call jueu.
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Activitats d’aprenentatge
•
•
•

•
•
•

Gràcies al quadern de treball, es realitzarà un seguiment i resposta a les preguntes
exposades.
Mitjançant l’ús de la cartografia, s’ubicarà el traçat del recorregut de la visita en un
plànol de la ciutat medieval.
Els alumnes realitzaran un treball de camp tot seguint: església de Sant Francesc,
església de Sant Miquel, el raval de Sta. Anna (hospital de Sta. Magdalena i el pont
vell), la muralla medieval, església arxiprestal de Santa Maria, Plaça del Mercadal,
call jueu, el Palau Alenyà, el palau del castlà i el portal de Sant Jordi.
Per tal d’endinsar-se en el treball científic, els alumnes realitzaran un treball de
camp basat en l’observació dels principals edificis i barris que configuren la ciutat.
La visita del call jueu de Montblanc permetrà apropar-se a l’existència d’una altra
cultura medieval : la jueva.
La gimcana fomentarà el treball en grup i la capacitat de decisió de l’equip.

Temps i necessitats
La visita té una durada aproximada de 3 hores.
El lloc de trobada és a l’aparcament d’autocars davant de l’església de Sant Francesc.
L’hora més adequada per iniciar la visita són les 10h. 30 min.

