
ARC-CERES 

 

De pagesos a artesans 
 
Objectius  

 Copsar la ciutat medieval dins l’etapa agrària.   

 Desmitificar alguns dels tòpics de la ciutat medieval  

 Conèixer les classes socials de la ciutat medieval i els sectors marginats.  

 Comprendre la jerarquització del món gremial. 

 Entendre les idees fonamentals d’un text. 

 Utilitzar arguments per a recolzar o contradir una afirmació. 

 

Descripció de l’activitat  
Es tracta d’un conjunt d’activitats per a realitzar individualment, en parelles i amb tot el 

grup-classe. Amb aquestes activitats, l’alumnat iniciarà l’estudi de la població urbana 

baixmedieval i coneixerà de més a prop el treball dels artesans. 

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 
 
1 hora 
 

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’ha de distribuir en parelles per a realitzar les dues primeres 
activitats. En la primera, es mostra la visió del medievalista José Luís Martín respecte 
la població de la ciutat medieval. En la segona activitat, l’alumnat haurà de llegir un 
text i assenyalar les dades que recolzin la visió exposada per Martín. Després, amb tot 
el grup-classe, es realitzarà un comentari sobre tot el que s’ha descobert de les 
activitats anteriors.  
El segon bloc d’activitats s’ha de realitzar individualment. Es començarà a l’aula i 
s’acabarà a casa com a deures. Per començar, l’alumne/a haurà d’assenyalar amb 
color verd els noms dels gremis que coneix. Després elaborarà un llistat  amb aquests 
mots assenyalats i escriurà al costat l’activitat que realitzaven.  Finalment, 
l’alumne/a haurà de cercar informació de cinc gremis que no conegui. És important 
que el professorat pugui preveure que l’alumnat cerqui informació sobre tots els 
noms de gremi, que apareixen a la taula de l’exercici. Per tant, seria bo que abans de 
finalitzar la sessió de classe es comprovés quins gremis desconeix l’alumnat amb 
l’objectiu de repartir-los. També és molt important que l’alumnat sigui crític si 
consulta material d’internet. Hi ha alguns blocs que no són de gaire qualitat i que 
porten moltes errades com per exemple un que mostra un llistat de gremis medievals 

i que inclou el gremi dels xocolaters.  
L’avaluació es realitzarà mitjançant l’observació de l’alumnat en l’elaboració de les dues 
primeres activitats i amb l’aportació dels exercicis individuals de les darreres. 
 

 
 

 



ARC-CERES 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
 

 CONTINGUTS  
 

 La ciutat medieval  

 Les classes socials de la ciutat baixmedieval. 

 Els marginats de les ciutats medievals. 

 Els artesans i els gremis medievals 

 
COMPETÈNCIES 
 

 Tractament de la informació i competència digital. 

 Competència d’autonomia i iniciativa personal. 

 

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_DE pagesos a artesansl_doc 
 

 
Altres documents:  
 
Al document de l’alumnat hi ha un enllaç a la següent adreça: 
 
http://www.enciclopedia.cat/ 
 
Una referència a José Luís MARTÍN, La Península en la Edad Media, Barcelona, Teide, 
1980,pp.206-207  i un text d’elaboració pròpia. 
 
 

Itinerari 
 

Itinerari Títol seqüència didàctica Ordre 
La Baixa Edat Mitjana De pagesos a artesans 2 
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