
ARC-CERES 

 

El pactisme català a la Baixa Edar Mitjana 
 
 
Objectius  
 

 Repassar conceptes bàsics de l’alta edat mitjana com les assemblees de Pau i Treva i 
la sagrera. 

 Comprendre el funcionament del pactisme medieval de les Corts Catalanes medievals. 

 Conèixer la figura de Pau Casals. 

 Saber elaborar un comentari de text. 

 

Descripció de l’activitat  

  
L’alumnat haura d’elaborar un comentari per escrit a partir del visionat del discurs que va fer 

el músic Pau Casals a la seu de les Nacions Unides el 24 d’octubre de 1971. 

 

Recursos emprats  

 
Per a la realització de les activitats, s’utilitzarà el material de diferent tipologia que 

es presenta als arxius adreçata a les activitats de l’alumnat. 

 

Temporització 
 
1 hora 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 

Alumnat de 2n d’ESO. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  
 
Aquesta activitat pot presentar-se de dues maneres: com a activitat prèvia a l’estudi del 
govern i de les institucions catalanes baixmedievals (Corts, Diputació del General i consells 
municipals) o com a cloenda d’aquest tema. En ambdós casos, és molt important que el 
professorat doni indicacions a l’alumnat perquè aquest pugui relacionar les institucions de 
Pau i treva i sagrera de l’Alta Edat Mitjana amb les Corts, la Diputació del General i el 
pactisme català. També el professorat haurà de donar pistes a l’alumnat, perquè aquest 
relacioni el discurs de Pau Casals amb la dictadura franquista vigent a l’Estat Espanyol. 
 Tant si s’escull l’activitat com a introductòria o de cloenda, l’alumnat haurà 
d’elaborar un comentari per escrit basat en el discurs de Pau Casals. Aquesta activitat pot 
desenvolupar-se de diferents maneres. En una d’elles, el professorat utilitzarà de 10 a 15 
minuts per a presentar l’activitat, encarregar la seva realització com a deures i en una altra 
sessió recollir els comentaris realitzats per cada alumne i efectuar un breu intercanvi de 

parers. També pot utilitzar part d’una hora lectiva, com 30 minuts per a presentar i iniciar 
l’activitat i en una altra sessió, adreçar-hi el temps pertinent per a que l’alumnat pugui 
participar en un intercanvi d’opinions sobre el tema treballat.  
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

CONTINGUTS  
 

 Les assemblees de Pau i Treva. 

 La sagrera medieval. 

 Les Corts i la Diputació del General. 

 Els consells municipals. 

 
COMPETÈNCIES 
 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

 Competència social i ciutadana. 

 

PROCESSOS 
 

 Debat i exposició oral. 

 Anàlisi de fonts primàries. 

 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_El pactisme català a la Baixa Edat Mitjana_doc 
 
MAT_ALUM_Base d’orientació per a l’elaboració d’un comentari_doc 
 
Altres documents: 
  

Al document de l’alumnat hi ha un enllaç a la següent adreça: 

 
http://www.youtube.com/watch?v=h2ypK1sq0AA 

 

Itinerari             
 

Itinerari Títol seqüència didàctica Ordre 
La Baixa Edat Mitjana El pactisme català a la Baixa Edat 

Mitjana 
4 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=h2ypK1sq0AA

