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Vida quotidiana a la ciutat baixmedieval

 Objectius 

• Copsar aspectes bàsics de la vida quotidiana com la distinció per gènere i l’alimentació 
medieval. 

• Conèixer els grups marginals urbans de la Baixa Edat Mitjana. 
• Responsabilitzar-se de la realització de les tasques encarregades. 
• Elaborar explicacions basades amb informació de qualitat. 

Descripció de l’activitat 

Conjunt d’activitats per a realitzar amb grups cooperatius que tracten alguns aspectes de la 
vida quotidiana de la ciutat baixmedieval mitjançant l’estudi de la situació de la dona, 
l’alimentació i els  grups marginals d’aquesta societat. Els/les alumnes hauran de cercar 
informació en les diverses fonts que els proporcionem, hauran elaborar un suport visual i 
exposar els resultats de la recerca a la resta de grups. 

Recursos emprats 

Per a la realització de les activitats, s’utilitzarà el material de diferent tipologia que es 
presenta a l’arxiu destinat al material de l’alumnat. D’entre aquest material, cal destacar 
pàgines web, articles de medievalistes, diverses adaptacions de material bibliogràfic cedit 
per  Antoni  Albacete  i  Gascón,  especialista  en  l’esclavisme  medieval  a  Catalunya,  i  el 
visionat del capítol “El pressupost de l’Esteveta” de la sèrie Històries de Catalunya de TV3. 

Temporització 
3 hores 

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: l’alumnat s’ha de distribuir en 5 grups de 5 o 6 alumnes per a treballar els següents 
temes:  la dona medieval,  els  pobres (els  pobres  vergonyants  i  els  grups marginals),  els 
jueus, els esclaus i l’alimentació medieval. Al full de l’alumnat, s’ha especificat el tema 
que ha de treballar cada grup, material complementari i adreces virtuals amb les quals pot 
realitzar la seva recerca. Es recomana que el grup 4 que treballa el tema dels esclaus sigui 
més nombrós, és a dir 6 alumnes, i que hi participin alumnes avantatjats en aquesta àrea, 
perquè aquesta activitat està conformada per un major nombre de fonts informatives. 
Hora 2 : En aquesta sessió, els diferents grups hauran d’exposar a la resta de companys els 
resultats del seu treball. 
Hora 3 : aquesta sessió s’haurà de dividir en dues parts. A la primera, els grups pendents 
d’exposar portaran a terme aquesta activitat. A la segona, es realitzarà un visionat del 
capítol 21 d’Històries de Catalunya titulat “El pressupost de l’Esteveta”. L’alumnat del grup 
5 serà l’encarregat de presentar aquest capítol i al final del visionat trametrà a la resta de 
grups un qüestionari que haurà preparat. Com és probable que l’alumnat no tingui prou 
temps amb les tres sessions programades, es recomana que l’exposició de la feina realitzada 
pels diferents grups es realitzi en el termini d’una setmana. D’aquesta manera l’alumnat 
podrà acabar de preparar a casa les exposicions i realitzar-les en el temps concedit. 



Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

CONTINGUTS 

• La dona a la Baixa Edat Mitjana. 
• Els pobres: els pobres vergonyants i els grups marginals. 
• Els jueus. 
• Els esclaus i els lliberts. 
• L’alimentació medieval 

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 primàries 
• Anàlisi de fonts secundàries 

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat, 

El material de l’alumnat es troba als documents descarregables: 
MAT_ALUM_Vida quotidiana a la ciutat baixmedieval 
MAT_ALUM_Promesa d’alliberament de Joan, esclau_doc. 

Altres documents: 

Al document de l’alumnat hi ha enllaços a les següents adreces: 

http://www.dbd.cat/index.php?option=com_biografies&view=biografia&id=4075
 
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/07/19/la-vida-familiar-a-l%E2%80%99edat-
mitjana/ 

http://www.ub.edu/cdona/Bellesa/PUIG.pdf 

http://www.raco.cat/index.php/gimbernat/article/view/45105/54398 

http://sites.google.com/site/capdevilasoldevila/llistat-de-treballs/la-pobresa-i-les-
institucions-assistencials-a-la-barcelona-medieval---els-hospitals-medievals/introduccio 

http://www.ub.edu/contrataedium/ordit/cultura_escrita/bastir/iframes/exemple%20recer
ca%20marginals.pdf 

http://www.raco.cat/index.php/Erol/article/view/175149/251111
 
http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.4b491b5fa301c8a439a72641b0c0e1a0/
?vgnextoid=1667529b05bd6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1667529b0
5bd6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.4b491b5fa301c8a439a72641b0c0e1a0/?vgnextoid=1667529b05bd6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1667529b05bd6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.4b491b5fa301c8a439a72641b0c0e1a0/?vgnextoid=1667529b05bd6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1667529b05bd6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.4b491b5fa301c8a439a72641b0c0e1a0/?vgnextoid=1667529b05bd6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1667529b05bd6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.raco.cat/index.php/Erol/article/view/175149/251111
http://www.ub.edu/contrataedium/ordit/cultura_escrita/bastir/iframes/exemple recerca marginals.pdf
http://www.ub.edu/contrataedium/ordit/cultura_escrita/bastir/iframes/exemple recerca marginals.pdf
http://sites.google.com/site/capdevilasoldevila/llistat-de-treballs/la-pobresa-i-les-institucions-assistencials-a-la-barcelona-medieval---els-hospitals-medievals/introduccio
http://sites.google.com/site/capdevilasoldevila/llistat-de-treballs/la-pobresa-i-les-institucions-assistencials-a-la-barcelona-medieval---els-hospitals-medievals/introduccio
http://www.raco.cat/index.php/gimbernat/article/view/45105/54398
http://www.ub.edu/cdona/Bellesa/PUIG.pdf
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/07/19/la-vida-familiar-a-l'edat-mitjana/
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/07/19/la-vida-familiar-a-l'edat-mitjana/
http://www.dbd.cat/index.php?option=com_biografies&view=biografia&id=4075


http://www.pedresdegirona.com/itinerari_jueu_1.htm
 
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/06/02/barchinona-un-passeig-per-la-
barcelona-medieval/
 
http://ciutatdegirona.info/historia/els-jueus-a-girona/vida-dels-jueus-a-girona

http://www.raco.cat/index.php/Urtx/article/view/169191/267066 

http://www.xtec.cat/recursos/socials/eltemps/temps_h2.pdf 

http://www20.gencat.cat/portal/site/culturacatalana/menuitem.be2bc4cc4c5aec88f94a97
10b0c0e1a0/?vgnextoid=7defef2126896210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7d
efef2126896210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&contentid=eda3ef7fb89d7
210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

http://cac.drac.com/200005/20000504.html
 
http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/53242
 
http://www.tv3.cat/historiesdecatalunya/capitols/cap170481452.htm
 
http://www.tv3.cat/historiesdecatalunya/reportatges/rep170486217.htm
 
A les activitats es proposa una lectura de diferents fragments adaptats d’articles d’Antoni 
Albacete i Gascón: 

-Les formes d’accés pactat a la llibertat entre esclaus i propietaris a la Barcelona del segle 
XV. Pedralbes, 28 (Barcelona, 2008), pp.465-466 i 468-480. 

-El matrimoni com a via d’integració dels lliberts a la Barcelona del segle XV, La ciutat en 
xarxa: actes del XIè Congrés d’Història de Barcelona: 1-3 de desembre de 2009, Barcelona, 
Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona, 2009 (recurs en línia). 

-Els lliberts barcelonins a través dels seus testaments.  Estudis Històrics i Documents dels  
Arxius de Protocols, XXVI (Barcelona, 2008), pp.159-160. 

També  es  proposa  el  visionat  d’un  fragment  del  capítol  21,  titulat  “El  pressupost  de 
l’Esteveta” de la sèrie Històries de Catalunya de TV3. La part que interessa va del 11:20 al 
20:07. 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18767 

Aquesta història està basada en una recerca realitzada en un cas real estudiat per Teresa 
Vinyoles i Vidal, El pressupsot familiar d’una mestressa de casa barcelonina per l’any 1401, 
Acta/Mediavelia.  Annexos  d’Història  Medieval”  (Barcelona,  1982-1983),  pp.101-111.  El 
podeu descarregar al següent enllaç 

http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/viewFile/191027/287698
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