ARC-CERES

La pagesia catalana a la Baixa Edat Mitjana
Objectius
• Repassar els conceptes bàsics de l’economia agrària medieval.
• Conèixer i entendre els aspectes més importants que caracteritzaren la diversitat
•

pagesa a la Baixa Edat Mitjana.
Responsabilitzar-se de les tasques encarregades, ja que la seva realització beneficia a
tot el grup-classe.

Descripció de l’activitat
L’alumnat realitzarà una aproximació a la situació de la pagesia catalana baixmedieval. A més
de repassar conceptes que s’han tractat anteriorment s’introduiran temes cabdals com la
diversitat pagesa, el malestar al camp, els avalots i les revoltes protagonitzats per aquesta
classe social. A partir d’activitats col·lectives, de grup i individuals analitzaran,
interpretaran, ampliaran i explicaran un text sobre el tema.

Recursos emprats
Tota l’activitat es realitza a partir d’un text d’elaboració pròpia i de les cerques que
l’alumnat portarà a terme.

Temporització
2 sessions.

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

Aspectes didàctics i metodològics
L’estructura de les activitats podria ser la següent:
Hora 1: Per a començar, es realitzarà una lectura col·lectiva dels dos primers paràgrafs del
text que està a l’arxiu de l’alumnat, i se’ls hi faran anotar les dues idees principals. Després
aquest alumnat es dividirà en 5 grups per aprofundir el tractament de diferents aspectes que
s’han plantejat als paràgrafs esmentats, mitjançant la lectura comprensiva d’un fragment
concret del text que encara no s’ha llegit. A més a més, cada grup té uns objectius a acomplir
i adreces virtuals que els poden ajudar a complementar la informació del text. Així, el primer
grup ha d’incidir en què l’economia a la Baixa Edat Mitjana era agrària. Per tant, aquest grup
d’alumnes haurà de repassar molts aspectes que ja s’han d’haver treballar anteriòrment. El
segon grup, té l’encàrrec de comentar la diversitat pagesa a nivell familiar. El tercer,
reflexionarà sobre la diversitat pagesa a nivell jurídic o legal. El 4, ha d’explicitar els
diferents estrats que conformaven la pagesia baixmedieval, les causes de l’enriquiment dels
pagesos benestants i incidirà sobre l’existència de pagesos benestants i dependents.
Finalment, el darrer grup ha d’explicar les línies bàsiques d’actuació dels avalots i revoltes
pageses baixmedievals que s’iniciaren a Catalunya a finals del segle XIV. En l’exposició
d’aquest tema no és necessari tractar el tema de la Guerra Civil Catalana del 1462-1472,
perquè aquest tema s’ha de treballar més endavant. Si de cas, es poden oferir algunes
referències relacionades amb el moviment dels remences i dels seus representants. Com a
deures, l’alumnat haurà d’acabar de llegir el text i si té dubtes o preguntes les haurà
d’anotar.
Hora 2: En aquesta sessió, cada grup haurà de llegir en veu alta el fragment de text
pertinent, l’haurà d’explicar i respondre a les qüestions que li facin els altres alumnes.

ARC-CERES
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
CONTINGUTS
•
•
•
•
•

L’economia agrària baixmedieval.
La diversitat pagesa de la Catalunya Vella a la Baixa Edat Mitjana.
La transmissió del patrimoni familiar a la Catalunya Vella a la Baixa Edat Mitjana.
La pagesia lliure i la pagesia dependent a la Catalunya Vella a la Baixa Edat Mitajana.
Els avalots i les revoltes pageses a la Catalunya Vella Baixmedieval.

COMPETÈNCIES
•
•
•

Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
Tractament de la informació i la 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_La pagesia catalana a la Baixa Edat Mitjana_doc.
Altres documents:
Al document de l’alumnat hi ha un enllaç a les següents adreces:

http://www.enciclopedia.cat/
http://www.tv3.cat/historiesdecatalunya/cronologia/cron103453645.htm
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0207132&BATE=pag%25C3%25A8s
%2520de%2520remen%25C3%25A7a
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/etiqueta/catalunya-medieval/page/2/
http://www.remences.com/menupral.htm

Itinerari
Itinerari

Títol seqüència didàctica

La Baixa Edat Mitjana

La pagesia catalana a la Baixa Edat
Mitjana
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