
ARC-CERES 

 

La Guerra Civil Catalana (1462-1472) 
 
Objectius  

 Conèixer l’existència de la Guerra Civil Catalana del 1462-1472. 

 Entendre els trets fonamentals del conflicte. 

 Diferenciar aspectes bàsics de la ciència històrica en l’anàlisi d’un enfrontament 

bèl·lic. 
 

Descripció de l’activitat  
 
Amb aquesta activitat, l’alumnat visionarà un documental sobre la Guerra Civil Catalana de 
1462-1472, cercarà informació complementària i omplirà  una fitxa-resum sobre aquest 
conflicte que inicià una època de crisi a la Catalunya baixmedieval. 
 

Recursos emprats  
 
Amb aquesta activitat, l’alumnat visionarà el documental “De la guerra al redreç” que el 
programa Memòria de Catalunya dedica a les revoltes remences i a la Guerra Civil Catalana. 
És una producció de TVC i NEW ELEMENTS, de l’any 2002 i d’una durada de 27 minuts. 
 

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: aquesta sessió es dividirà en dues parts. A la primera, es visionarà amb el grup-classe 
el capítol titulat “De la guerra al redreç” de la sèrie Memòria de Catalunya produïda, l’any 
2002, per Televisió de Catalunya i New Elements. La durada d’aquest capítol és de 27 minuts. 

Com que a l’arxiu descarregable de l’alumne també hi ha l’enllaç d’aquest documental, 
l’alumnat no ha d’angoixar-se per l’anotació de noms, dades i dates perquè, si cal, ja podrà 
tornar a visionar el que l’interessi després individualment.  A la segona part de la sessió, cada 
alumne, individualment, començarà cercar més informació sobre els aspectes cabdals 
d’aquest conflicte bèl·lic. L’objectiu d’aquesta activitat és que aquesta informació es 
reflecteixi en una fitxa que també està a l’arxiu adreçat a l’alumne. En aquesta fitxa cada 
alumna haurà d’anotar el pertinent en relació el següent: nom del conflicte, cronologia, fet 
desencadenant, bàndols contendents, fet desencadenant del conflicte, fets més destacats 
amb les dates, conseqüències del conflicte i fonts d’informació consultades. L’alumnat podrà 
començar la seva recerca amb tres adreces de la web. Després podrà buscar més informació 
mitjançant el cercador virtual i en una biblioteca.  
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

CONTINGUTS  
 

 La Guerra Civil Catalana (1462-1472).  

 

COMPETÈNCIES 
 

 Competència d’aprendre a aprendre. 

 Competència d’autonomia i iniciativa personal. 

 Competència social i ciutadana. 

 

PROCESSOS 
 

 Observació. 

 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_La Guerra Civil Catalana (1462-1472)_doc 
 
Altres documents:  
 
Al document de l’alumnat hi ha un enllaç a les següents adreces: 

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0034563 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_catalana 
 
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/categoria/historia/4-historia-medieval/6-historia-
medieval-de-catalunya/ 
 
 

Itinerari 
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