
 

 

  
Formació dels comtats catalans by M. Glòria Garcia Vallecillos is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial 3.0 Unported License. 

 

- 1 - 

 

La formació dels comtats catalans 
 
Objectius  

 Conèixer els orígens de Catalunya. 

 Entendre el procés de sorgiment dels comtats catalans. 

 Conèixer els personatges històrics més importants relacionats amb la gestació de la 
Catalunya vella. 

 Valorar com els fets històrics condicionen la configuració política i geogràfica d’un 
territori. 

 Aplicar una pauta d’anàlisi i interpretació d’un mapa històric. 

 

Descripció de l’activitat  

 
L’activitat que es proposa a l’alumnat es basa en l’aprenentatge de l’estructura d’anàlisi i 
comentari d’un mapa històric. El contingut del mapa se centra en la formació dels comtats 
catalans i, a través de la seva interpretació, s’endinsa l’alumnat en els orígens de Catalunya i 
els esdeveniments històrics que expliquen l’evolució geogràfica i política. Es presenta com un 
treball de grup i es proposa la recerca de la informació a través d’Internet. 

 

Recursos emprats  

 
Internet per a la consulta i cerca d’informació i un mapa històric. 

 
Temporització 
 
Dues sessions de classe. 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Alumnat de 2n d’ESO.  
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
La seqüència didàctica es basa en l’aprenentatge d’una pauta d’anàlisi i interpretació d’un 
mapa històric. El període de temps que abasta es correspon amb l’Alta Edat Mitjana a 
Catalunya. Concretament se centra en els segles X al XII a Catalunya, mostrant-se els orígens 
de la Catalunya Vella. 

En primer lloc cal treballar la pauta que es facilita per a la descripció, l’anàlisi i la 
interpretació d’un mapa històric. S’ha intentat adequar la pauta al nivell al que s’adreça, 
incidint de manera especial en la descripció de la informació que conté el mapa. Els apartats 
que demanen coneixements històrics per desenvolupar el comentari s’acompanyen de webs 
de consulta per facilitar la cerca d’informació. Les respostes no cal que siguin massa 
extenses, sinó que és preferible que destaquin els esdeveniments i processos històrics més 
importants. 

Es poden mostrar diferents tipus de mapes històrics per ajudar a entendre la diversitat de 
mapes que hi pot haver. En l’enllaç següent es poden consultar diferents tipus de mapes de la 
Història d’Espanya. Es tracta del blog del professor de Geografia i Història, Roderic Ortiz i 
Gisbert : http://historiata.wordpress.com/2013/02/26/mapes-historics-historia-despanya/  

http://historiata.wordpress.com/2013/02/26/mapes-historics-historia-despanya/
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És important incidir en el tipus (estàtic o dinàmic), l’escala, la llegenda i el moment històric 
que presenta, ja que són aspectes descriptius que s’apliquen a la interpretació de qualsevol 
tipus de mapa de caire històric o geogràfic. 

Es demana que l’activitat sigui realitzada per parelles o en grups de 3 membres per facilitar 
el suport i ajuda entre els/les components, sobretot en els apartats en que es fa necessària la 
recerca d’informació. 

Per avaluar el treball final el professorat pot recollir el document final d’anàlisi de tots els 
grups, després d’haver fet una correcció col·lectiva amb tot el grup classe, de manera que es 
puguin atendre els problemes i dubtes sorgits. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Continguts: 

1. L’origen dels comtats catalans. La Marca hispànica. 
2. Evolució històrica dels comtats i expansió. 
3. Principals cases comtals a la Catalunya vella. 
4. El mapa històric. Pauta per a l’anàlisi i interpretació. 

 
Competències: 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
2. Tractament de la informació i competència digital. 

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
4. Competència social i ciutadana. 

 
Processos: 

1. Anàlisi de fonts secundàries. 
2. Identificació de categories temporals. 
3. Identificació d’espais geogràfics. 

 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat:  
La fitxa de treball de l’alumnat es troba en el document: MAT_ALUM_La formació dels 

comtats catalans. 
 

Itinerari 
 

Itinerari Títol element Ordre 
Islamisme i feudalització La formació dels comtats catalans 7 

 


