
Guió Didàctic del taller d’inicial i 3è de primària 

 La revolució francesa! 
 

 

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. 
No es tracta de treballar amb els alumnes de cicle inicial la Revolució Francesa en la 
seva complexitat, però si que podem fer una mirada a una societat en la que hi havia 
grans diferències socials i una profunda crisi. Els temps que vivim requereixen explorar 
els moments del passat que ens poden donar claus i noves mirades al present i 
especialment al futur. Hem de poder donar a les noves generacions eines que els apropin 
als termes de llibertat, democràcia, igualtat, justícia, fraternitat i que sobretot els mostrin 
la necessitat de participar en la vida ciutadana per aconseguir-los.  
La Revolució Francesa no va ser un procés exemplar, però és una manera de mostrar als 
futurs ciutadans com van lluitar els homes i les dones d’altres temps i altres llocs per 
tenir un món millor.  
 

Què cal saber abans de fer l’activitat? 
• Haver sentit a parlar del terme “Revolució Francesa”. 
• Tenir coneixement de l’existència de la ciutat de París, capital de França. 

 
Objectius 
• Descobrir els personatges que participen en la Revolució Francesa. 
• A través d’imatges, observar com seria la forma de vida d’aquells habitants. 
• Distingir les diferències en el vestit, la feina i la manera de viure. 
• Anomenar els diferents oficis i dedicacions. 
• Observar material didàctic. 
• Aprendre amb els companys. 

 

Capacitats 
Aprendre a ser i actuar 
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• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per 
actuar amb seguretat i eficàcia. 

 

Aprendre a pensar i a comunicar. 

• Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions 
de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 

 

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. 

• Observar i explorar l’entorn immediat, amb una actitud de curiositat i respecte.  
• Participar, gradualment, en activitats socials i culturals. 
 

Aprendre a conviure i habitar el món. 

• Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap la 
col·laboració amb el grup. 

 

Continguts 
• L’enunciació de preconceptes a través d’un conte participatiu. 
• L’elaboració d’un mural sobre la vida en els diferents espais de la revolució. 
• La realització d’un mercat de l’edat moderna. 
• L’observació de materials didàctics. 
• La realització d’un mural. 

 

Idees claus 
• El rei i la reina 
• Els nobles. 
• Els clergues. 
• Els pagesos i els ciutadans. 
• Els palaus i els castells. 
• Les cases dels pagesos i ciutadans. 
• Les principals activitats econòmiques. 
 

Mètode pedagògic 
• La narració d’un conte amb material didàctic on aniran apareixent 

personatges servirà per apropar-se a la vida quotidiana del període. 
• A través de diferents materials, es treballaran diferents personatges de l’època, les 

feines que desenvolupen i els espais en els que viuen. 
• La manipulació de material didàctic ens permetrà identificar-les i relacionar-les amb 

l’ofici. 
• S’elaborarà un mural que representa la ciutat de París amb els edificis protagonistes 

dels esdeveniments en la Revolució Francesa i els protagonistes.  
• Tota la recerca realitzada facilitarà la informació necessària per fer una posta en 

comú. 

 
Temps i necessitats 
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El temps total del taller és d’1h30’ 
És necessari una aula gran i espaiosa, un canó de projecció i un ordinador. 
 
 


