
 

La ciutat medieval 
 
 
 Objectius  
 
 Conèixer els trets fonamentals de la ciutat medieval  
 Entendre que el creixement agrícola impulsà l’expansió urbana baixmedieval.  
 Dominar el vocabulari bàsic de conceptes arquitectònics i urbanístics.  
 Treballar en grups cooperatius.  
 Valorar els vestigis materials d’altres èpoques i la tasca realitzada pels arqueòlegs/es i historiadors/es.  
 
Descripció de l’activitat  
 
Amb les activitats proposades l’alumnat descobrirà les causes de l’expansió urbana europea del segle XI, 
coneixerà les característiques bàsiques de les ciutats medievals i farà un petit tast de la Barcelona 
baixmedieval. En grups, els/les alumnes hauran de cercar informació i exposar-la a la resta de la classe. I 
a partir de la síntesi de les explicacions dels diferents grups, individualment, hauran de presentar una 
redacció.  
 
Recursos emprats  
 
Per a la realització de les activitats, s’utilitzarà el material de diferent tipologia que es presenta a l’arxiu 
adreçat a les activitats de l’alumnat.  
 
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’haurà de distribuir en grups de 3/4 alumnes. Cada grup haurà de treballar una font 
d’informació bàsica (text, blog, web) que haurà de completar amb les dades d’altres fonts. L’objectiu és 
copsar la influència del creixement rural en el desenvolupament de les ciutats baixmedievals i conèixer 
les característiques fonamentals de la ciutat en aquesta època.  
- Hora 2 i 3: en aquestes dues sessions cada grup d’alumnes haurà d’exposar a la resta del grup-classe el 
tema treballat amb el seu grup. Si a la tercera sessió hi ha temps, cada alumne/a individualment 
començarà a elaborar una redacció sobre la ciutat medieval. Per a fer aquesta tasca, cada alumne/a 
haurà d’aprofitar les dades que han exposat els diferents grups.  
 
L’avaluació de l’alumnat serà individual i es basarà en la feina realitzada amb el grup de treball (anàlisi 
de les fonts d’informació i exposició), en la redacció i en l’actitud mostrada durant tota aquesta 
seqüència.  
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 
CONTINGUTS  
 
 La ciutat medieval: causes del seu creixement.  
 Característiques bàsiques de la ciutat medieval.  
 L’expansió urbana medieval.  
 Vocabulari bàsic de termes arquitectònics i urbanístics.  



 
 
COMPETÈNCIES  
 
 Competència comunicativa lingüística i audiovisual.  
 Competència d’aprendre a aprendre.  
 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.  
 
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 ciutat medieval_doc  
 
Altres documents:  
 
Al document de l’alumnat hi ha un enllaç a les següents adreces:  
 
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/categoria/historia/4-historia-medieval/4-5-desenvolupament-
economic-i-ressorgiment-de-les-ciutats-medievals/  
 
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/categoria/historia/4-historia-medieval/3-l%E2%80%99islam-i-al-
andalus/  
 
http://www.ub.edu/contrataedium/bcn_medieval/grup_recerca4_web.swf  
 
A les activitats es proposa una lectura de fragments de textos de:  
 
Jordi BOLÓS, Catalunya Medieval, Barcelona, Pòrtic, 200, p.145.  
 
J.F.CABESTANY FORT, L’urbanisme català a la Baixa Edat Mitjana. Quaderns d’Història Econòmica de 
Catalunya, XX (Barcelona, 1979), pp-33-40.  
 
Carme BATLLE i GALLART i Teresa VINYOLES i VIDAL, Mirada a la Barcelona medieval des de les finestres 
gòtiques, Barcelona, Rafael Dalmau editor (“Col·lecció Bofarull”,6), 2002, pp.7-8.  
 
Manuel RIU, Lecciones de Història medieval, Barcelona, Teide, 1969, pp.330-331.  
 
Teresa-Maria VINYOLES i VIDAL, La vida quotidiana a Barcelona vers 1400, Barcelona, Fundació Salvador 
Vives Casajuana, 1985, pp.38-40.  
 
 
Itinerari 
 
Itinerari  Títol seqüència didàctica Ordre 
La Baixa Edat Mitjana La ciutat medieval 1 

 


