
ARC-CERES 

 

Avalots i revoltes urbanes a la Baixa Edat Mitjana 
 
 
Objectius  

 Relacionar les crisis del segle XIV amb els avalots rurals baixmedievals.  

 Conèixer l’existència de l’antijudaïsme medieval.  

 Saber que els sefardites, els xuetes i els jueus catalans són els descendents dels jueus 

perseguits en els diferents regnes cristians hispans a la Baixa Edat Mitjana . 

 Potenciar el rebuig contra tot tipus de discriminació i persecució religiosa, ètnica i 
ideològica. 

 

Descripció de l’activitat  
 

Conjunt d’activitats que es realitzaran amb tot el grup-classe, en parella i individualment per 
a relacionar les crisis del segle XIV amb els avalots i revoltes urbanes baixmedievals. 
Mitjançant la lectura d’un text i una sèrie de cerques virtuals, l’alumnat coneixerà 
l’antijudaïsme medieval, l’origen dels sefardites, dels jueus catalans, dels xuetes i del 
Tribunal de la Santa Inquisició. 

Recursos emprats  
 
Text d'elaboració pròpia i enllaços a diverses webs i blocs que podeu trobar a l'apartat d'altres 
documents. 
 

Temporització 
 
1 hora 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnat de 2n d’ESO. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
L’estructura de les activitats podria ser la següent: 
Hora 1: Al primer quart d’hora de classe, es realitzarà una lectura comprensiva d’un text 
d’elaboració pròpia amb el qual s’ha de relacionar les crisis del segle XIV amb els avalots 
urbans baixmedievals i, en particular, amb el creixement de l’antijudaïsme arreu d’Europa. A 
continuació, l’alumnat en parelles, haurà de consultar una sèrie d’adreces virtuals per a 
realitzar una sèrie d’activitats. Aquestes activitats s’han de corregir a l’aula amb tot el grup-
classe. Si no s’acaben en aquesta sessió, el professor/a pot optar perquè els alumnes les 
elaborin com a deures. Posteriorment, el professor/a comprovarà la seva realització i es farà 
la correcció amb tot el grup-classe. Els darrers 10 minuts de classe es dedicaran a presentar 
l’activitat que l’alumnat haurà d’elaborar individualment. Es tracta d’una petita recerca 
relacionada amb el Tribunal de la Santa Inquisició. A més a més, l’alumnat també haurà de 
relacionar els continguts treballats a l’aula amb aquest tribunal eclesiàstic. Aquest exercici 
l’entregarà l’alumne individualment en el termini que el professor/a hagi decidit. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

CONTINGUTS  
 

 Els avalots i revoltes urbanes baixmedievals.  

 L’antijudaïsme medieval. 



ARC-CERES 

 
COMPETÈNCIES 
 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

 Tractament de la informació i competència digital. 

 Competència social i ciutadana. 

 

PROCESSOS 
 

 Debat i exposició oral. 

 Anàlisi de fonts secundàries 
 

Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat,  
 
El material de l’alumnat es troba al document descarregable per a l’alumnat:  
 
MAT_ALUM_Avalots i revoltes urbanes a la Baixa Edat Mitjana_doc 
 
Altres documents:  
 
Al document de l’alumnat hi ha un enllaç a les següents adreces: 

 
http://bethaderech.com/sefardic-genealogy-genealogia/apellidos-judio-espaola/ 
http://paremia2.site11.com/pdf/05-SANCHEZ.pdf 
http://editorialafers.blogspot.com/2008/11/el-jueu-catal-era-catal-jueu-i-noms.html 
http://sefarad.rediris.es/textos/0diaspora.htm 
http://cvc.cervantes.es/artes/sefarad/sefardita/espanha_sefardita.htm 
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0188982 
http://www.tv3.cat/historiesdecatalunya/cronologia/cron169134131.htm 

 
També al material de l’alumnat hi ha un text d’elaboració pròpia. 
 

Itinerari 
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