
ARC-CERES 

 
El poder polític a l’Europa feudal 

 
Objectius  
 
– Identificar els factors que van afavorir l'aparició i el desenvolupament del feudalisme 
després de la mort de Carlemany. 
– Entendre els pactes de fidelitat i vassallatge dels diferents grups socials que integraven 
el sistema feudal. 
 
Descripció de l’activitat  
  

En primer lloc es farà una lectura comprensiva d’un text introductori. 
En segon lloc, l’alumnat veurà un vídeo breu per, a continuació, contestar una sèrie 

de preguntes sobre l’origen del feudalisme.  
En tercer lloc, es treballarà la cerimònia de l’homenatge a partir d’imatges.  
I finalitzarà l’activitat amb el visionat de la pel·lícula Braveheart i unes preguntes 

posterior sobre la jerarquització de la societat feudal.  
 
Recursos emprats  
 
 Per dur a terme aquesta activitat s’empraran un text, un vídeo, una pel·lícula i la 
cerca d’imatges per Internet.  
 
Temporització 
 
5 hores, distribuïdes de la següent manera: 
 

 Primera part: 1 hora (activitats 1, 2 i 3) 
 Segona part: 3 hores (visionat de la pel·lícula Braveheart) 
 Tercera part: 1 hora (activitat 4) 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
2n d’ESO 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
 Els exercicis proposats poden realitzar-se tant en fulls de paper com en un document 
word.  
 La primera part de les activitats pot realitzar-se de manera individual o per parelles, 
però la tercera part (l’activitat 4) és aconsellable fer-la en petits grups o parelles, ja que pot 
resultar més complexa.  
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

En aquesta activitat l’alumnat treballarà els orígens del feudalisme, juntament amb 
la competència comunicativa lingüística i visual, a partir d’una sèrie de preguntes que hauran 
de respondre després de la lectura d’un text i el visionat d’un vídeo i una pel·lícula. 

L’alumnat haurà d’analitzar fonts secundaries de caràcter audiovisual i realitzar un 
complet mapa conceptual.  
 
 
 



ARC-CERES 

Documents adjunts  
 
Material de treball per a l’alumnat 

- Document word: Ceres_El poder polític a l’Europa feudal 
- Pel·lícula: Braveheart 

TÍTOL ORIGINAL: Braveheart  
ANY: 1995  
DURADA: 177 min.  
PAÍS: Estats Units 
DIRECTOR: Mel Gibson  
GUIÓ: Randall Wallace  
MÚSICA: James Horner  
PRODUCTORA: 20th Century Fox / Icon Productions / Ladd Company  
PREMIS: 

1995: 5 Oscars: pel·lícula, director, fotografia, so, maquillatge. 10 
nominacions  
1995: Globus d'Or: Millor director. 4 nominacions  
1995: 3 premis BAFTA: Millor fotografia, vestuari, so. 7 
nominacions  
1995: National Board of Review: Mel Gibson  

GÈNERE: Aventures.  Drama. Romanç | Històric. Edat Mitjana. Segle XIV. 
Cinema èpic. Biogràfic  
SINOPSI: En el segle XIV, els escocesos viuen oprimits pels onerosos tributs 
i les injustes lleis imposades pels anglesos. William Wallace és un jove 
escocès que torna a la seva terra després de molts anys d'absència. Sent un 
nen, tota la seva família va ser assassinada pels anglesos, raó per la qual es 
va anar a viure lluny amb un oncle seu.  

 
 
Itinerari 
 
Itinerari: L’Europa Feudal 
Element nº 2: El poder polític a l’Europa feudal 

 
 

 
 

 


