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La revolució francesa! 
 
La Revolució Francesa és un dels fets més importants esdevinguts en l’Edat Moderna, 
ja que va ser el primer cop a la història del món occidental en el que els ciutadans es van 
organitzar per lluitar per la llibertat. La Revolució Francesa va introduir la idea moderna 
de ciutat i d’estat, en la que la ciutadania constituïa el fonament de la legitimitat 
política. El poder va ser arrabassat al rei pels revolucionaris, que es van proclamar 
ciutadans de dret, iguals els uns als altres, eliminant els privilegis que al llarg de la 
història havien tingut la monarquia, la noblesa i el clergat.  
La Revolució Francesa va ser un període de gran complexitat, en el que els 
esdeveniments es van anar produint amb gran rapidesa i en el que els protagonistes són 
nombrosos i de diferent origen, ordre i pensament. És potser per això, que en 
l’imaginari col·lectiu, la idea que tenim de la Revolució Francesa és la imatge del rei en 
el moment de ser guillotinat. Una escena, per altra banda, no massa agradable, ni 
constructiva, ni tan sols fàcilment comprensible per un nen. Tot plegat fa que ni els fets, 
ni les causes, ni les conseqüències, ni els protagonistes, siguin tractats a les nostres 
escoles. 
Com a historiadors, però també com a docents, pensem que ha arribat l’hora de portar a 
les nostres aules el procés revolucionari viscut al país veí, no només perquè va tenir un 
gran abast i impacte en la societat europea del segle XVIII, sinó també perquè va ser la 
conseqüència d’una gran crisi, i malgrat els esdeveniments tràgics que va comportar, en 
conjunt, va suposar un avenç en la concepció de la ciutadania, de l’estat modern i dels 
drets de l’home. 
Ara que vivim temps de crisi i inestabilitat, potser és el moment de fer una mirada cap el 
passat, apropar-nos a les altres crisis que ha viscut la humanitat i descobrir què ens 
ensenyen.  
 

Què cal saber abans de fer l’activitat? 
• Saber situar en el temps aquest període revolucionari. 
• Ser capaç de localitzar França i París en un mapa.  

 
Objectius 

• Identificar les diferències socials en la societat de l’Antic Règim.   

• Observar quadres de l’època per distingir les diferències socials. 

• Llegir documents per entendre les causes del descontentament de la gent. 

• Analitzar fets per comprendre la complexitat del procés revolucionari. 

• Observar imatges dels protagonistes per poder-los classificar segons els 
estaments i grups socials. 

• Explorar els espais on es van produir els fets principals amb quadres, dibuixos i 
fotografies. 

• Descobrir els avenços que va suposar la revolució pels ciutadans. 

• Descobrir les pèrdues que va suposar la revolució pels ciutadans.  



Guió Didàctic del taller de 4rt i cicle superior de primària 

   La revolució francesa! 
 

 

 

Competències bàsiques 
Conviure i habitar el món 

• Situar etapes i fets de la historia personal per entendre el pas del temps. 
• Descriure canvis i continuïtats. 
• Plantejar preguntes. 
• Identificar evidencies i treure conclusions. 
• Participar en un treball col·lectiu a l’aula. 
• Participar en una activitat col·lectiva. 

 

Competències comunicatives 

• Expressar idees i organitzar informacions. 
• Comunicar idees i informacions de forma oral. 
• Utilitzar vocabulari adequadament. 

 
Competències metodològiques 

• Plantejar preguntes que siguin objecte d’investigació. 
• Utilitzar habilitats per al tractament de la informació. 
• Contrastar informacions a partir de documentacions diverses. 
• Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi d’informació. 

 

Competències personals 

• Buscar els fonaments de la seva identitat. 
• Aplicar projectes personals de manera responsable i creativa. 
• Desenvolupar habilitats personals que afavoreixin les relacions interpersonals. 

 

Continguts 
• Reconeixement dels preconceptes dels alumnes a través de preguntes. 
• Obtenció d’informació a partir de la projecció d’un audiovisual. 
• Observació de quadres, caricatures i imatges. 
• Aplicació de conceptes bàsics a partir de la manipulació de material didàctic. 
• Lectura de documents adaptats de l’època. 
• Plantejament de preguntes a partir dels materials que aporta el taller. 
• Reflexió i debat sobre les conclusions obtingudes. 

 

Conceptes 
• La monarquia absoluta o el rei que mana segons els seus interessos. 
• Lluis XVI i Maria Antonieta 
• El segon estat: la noblesa i el clergat. 
• El tercer estat o els pagesos, menestrals i comerciants.  
• Els il·lustrats o intel·lectuals. 
• Els memorials de greuges. 
• Els Estats Generals o la reunió de tots els representants de la societat. 
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• El Palau de Versalles. 
• El Castell de la Bastilla. 
• El Jeu de Paume o la sala del joc de pilota. 
• El Palau de les Tuilleries. 
• La constitució i els drets de l’home. 
• Llibertat, igualtat i fraternitat. 
 

Activitats d’aprenentatge 
• Gràcies a la projecció d’un power point tindrem un primer contacte amb els alumnes 

per copsar el nivell de coneixements previs. 
• A partir de l’observació de diferents quadres i caricatures, descobrirem quins eren els 

diferents estaments socials i quines diferències hi havia entre ells. 
• Mitjançant la lectura de documents adaptats de l’època ens aproparem als problemes 

que el conjunt de la societat li va traslladar al rei. 
• A través de l’observació de quadres, esbrinarem quin era el poder del rei i com 

governava. 
• Amb l’ús de material didàctic analitzarem quines van ser les causes que van portar 

els ciutadans a organitzar-se, com ho van fer i quin en va ser el fruit. 
• A través de relats i imatges sabrem què va ser la presa de la Bastilla i del palau de les 

Tuilleries. 

 
Temps i necessitats 
El taller didàctic té una durada d’un matí repartit en funció de la següent taula: 
• Projecció de diapositives o power-point: 45’ 
• Treball en grup: 60’ 
• Presentació, exposició dels temes treballats i posta en comú: 45’. 
 
És recomanable fer aquesta activitat a la biblioteca o bé en una aula espaiosa. 
És necessari un canó de projecció i un ordinador. 
 


