
ARC-CERES 

 
La societat feudal 

 
Objectius  
 
- Explicar la composició dels estaments de la societat medieval. 
- Comprendre les funcions de la monarquia feudal. 
- Conèixer els trets distintius de l'estament nobiliari i eclesiàstic.  
- Saber com vivien els pagesos durant l'Edat Mitjana, i quin tipus de relacions mantenien 
amb els senyors feudals. 
 
Descripció de l’activitat  
  
 A partir de la lectura d’un text, de l’anàlisi dels personatges de la pel·lícula Braveheart i 
de la recerca d’informació en una pàgina web, l’alumnat extraurà les característiques 
principals dels grups socials de l’Edat Mitjana.  
 A més, l’alumnat haurà de raonar perquè s’utilitza un triangle per esquematitzar la 
societat feudal i, finalment, haurà de capficar-se en el paper d’aquests grups socials i fer una 
petita representació teatral.  
 
Recursos emprats  
 

 Per dur a terme aquesta activitat s’empraran un text, una pel·lícula, una pàgina web i 
l’attrezzo que els alumnes cerquen per fer una representació. 
 
Temporització 
 
3 hores 
 
* Si anteriorment no s’ha vist la pel·lícula de Braveheart, caldran 3 hores més per veure-la. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
2n d’ESO 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
- L’activitat 1 consisteix a llegir un text introductori i subratllar allò més important. 
 
- Abans de fer l’activitat 2 cal haver vist la pel·lícula Braveheart. Es pot fer en un document 
d’excel i es recomana fer-la per parelles (perquè és una activitat on han de fer memòria de la 
pel·lícula Braveheart i, així, poden ajudar-se). 
 
- L’activitat 3 és millor fer-la a la llibreta (perquè cal dibuixar un triangle). Es recomana 
fer-la de manera individual perquè així consti en el material de l’alumne.  
 
- L’activitat 4 s’ha de fer en grups de 3, 4 o 5 alumnes. Es recomana deixar un petit temps 
en classe per preparar l’actuació i encomanar-la per a la següent sessió (així poden concretar 
el guió i buscar l’attrezzo en casa). Quan acabin les actuacions, si hi resta temps, es pot 
comentar, amb el grup classe, si la història i l’attrezzo han estat adients a la temàtica 
estudiada. I, si es creu convenient, es pot fer una votació per veure quina ha estat la millor 
representació teatral.  
 
 
 



ARC-CERES 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
 El contingut principal que es treballa en aquesta activitat és la composició de la 
societat feudal. 
 Destaca el desenvolupament de la competència social i ciutadana, però també hi 
trobem la competència en comunicació lingüística i la competència digital.  

Quant als processos, l’alumnat haurà d’analitzar fonts secundaries de caràcter textual 
i audiovisual i fer una teatralització. 
 
Documents adjunts  
 
Material de treball per a l’alumnat 

- Document word: Ceres_La societat 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 3: La societat feudal 

 
 

 
 


