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L’inici del món medieval 
 
Objectius  

 

 Localitzar cronològicament l’Edat Mitjana. 

 Localitzar geogràficament l’expansió dels pobles bàrbars. 

 Identificar les dates i els fets més rellevants de l’Edat Mitjana. 

 Plantejar hipòtesis sobre la història de Catalunya. 
 
Descripció de l’activitat  

 
Aquesta proposta treballa amb eix cronològics, mapes, informació textual i 
vídeos per fomentar l’anàlisi d’informació i fer que l’alumnat localitzi 
geogràfica i cronològicament l’inici i la fi de l’Edat Mitjana. L’alumnat, 
organitzat en grup, realitza les seves activitats en una fitxa que integra tota 
aquesta diversitat de recursos.  
 

Recursos emprats  

 
Informació textual, eix cronològics, vídeo, mapes històrics i recerca a 
Internet. 
 
Temporització 
 

Una sessió de classe. 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 

Alumnat de 2n d’ESO.  
 

Aspectes didàctics i metodològics  

En la proposta es demana a l’alumnat que resolgui una sèrie d’activitats que 
pretenen, principalment, l’inici i la fi de l’Edat Mitjana i l’observació dels 
canvis geogràfics ocorreguts. Es fa a través de: 

 Localitzar cronològicament l’Edat Mitjana: a partir de la lectura de dos 
textos informatius se’ls demana localitzar en un eix cronològic les 
dates més rellevants i els fets ocorreguts. 

 Comprensió dels canvis més significatius que suposa l’arribada de l’Edat 
Mitjana i la diferenciació amb l’arribada de l’Edat Moderna. Cal 
completar dues columnes on es consignin les característiques més 
importants. 

  Localització cronològica de les etapes en que es divideix l’Edat Mitjana 
en un eix. 

 Anàlisi d’un mapa històric sobre les invasions bàrbares, en el qual han 
d’extreure la informació relacionada amb els pobles que hi van arribar i 
on es van instal·lar, com va quedar fragmentat l’antic imperi romà i 
quines van ser les seves capitals en cadascun dels dos imperis sorgits. 
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Per acabar, es demana que identifiquin una sèrie de dates rellevants en la 
història de l’Edat Mitjana per apropar-se als esdeveniments històrics que 
s’aniran succeint, i una proposta d’hipòtesi sobre el que suposarà per 
Catalunya l’arribada de l’Edat Mitjana. Aquesta darrera es complementa del 
visionat d’un vídeo per ajudar a anticipar aquesta hipòtesi. A aquesta no cal 
donar resposta immediata. Pot servir per plantejar-la de nou quan s’hagi 
abordat la gestació de Catalunya durant el període medieval. 
Per resoldre algunes qüestions es faciliten enllaços a webs de consulta i 
vídeos, de manera que l’alumnat pugui treballar de manera autònoma en la 
selecció de la informació i la construcció de les respostes. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

Continguts: 
1. Localització cronològica i geogràfica de l’Edat Mitjana. 
2. Definició de les característiques que defineixen aquesta etapa històrica. 
3. L’arribada dels pobles bàrbars i la divisió de l’antic imperi romà. 
4. Canvis i continuïtats en els fenòmens històrics. 
  

Competències: 
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
2. Tractament de la informació i competència digital. 
3. 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_L’inici 

del món medieval. 
 

Itinerari 
 

Itinerari Títol element Ordre 
Islamisme i feudalització L’inici del món medieval 1 

 


