
ARC-CERES 

 

Fem de guies... 
 
 
Objectius  

 
 Relacionar aspectes treballats a l’aula de l’art gòtic i de l’Alta i la Baixa Mitjana amb 

vestigis gòtics e localitats properes a l’alumnat. 

 Potenciar la recerca per estimular la construcció significativa de coneixement. 

 Facilitar el coneixement i la valoració del patrimoni històric proper a l’alumnat. 

 

Descripció de l’activitat  

  
L’alumnat individualment o en parelles haurà d’elaborar un itinerari que reflecteixi els 

monuments arquitectònics gòtics més importants de la vila o ciutat que tingui més a prop i 

que compti amb aquest tipus de patrimoni.  

 

Recursos emprats  

 
Per a la realització de les activitats, l’alumnat haurà de cercar informació en 

diferents indrets sobre l’art gòtic i els punts que es demanen a l’arxiu adreçat a l’alumnat, 
relacionats amb l’elaboració d’una proposta d’itinerari.  

 

Temporització 
 
2 hores, tot i que l’alumnat haurà d’acabar aquesta proposta a casa. El professorat que 
decideixi incorporar exposicions dels itineraris dde tots o alguns grups haurà de tenir en 
compte les hores que dedicarà a aquesta activitat. 
 

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: a la primera sessió, es presentarà a l’alumnat l’activitat que podrà elaborar 
individualment o en parella. Es tracta d’una activitat per a realitzar després d’haver finalitzat 
el tractament de tots els temes dedicats a la Baixa Edat Mitjana i l’Art gòtic. Individualment 
o en parella, l’alumnat haurà d’elaborar un itinerari per a poder observar els edificis gòtics 
més representatius de la seva localitat o d’una ciutat propera. A l’arxiu de l’alumne/a 
s’especifica els aspectes a tenir en compte abans d’iniciar l’elaboració de la proposta 
d’itinerari i durant la creació d’aquest. En aquest fitxer adjunt també es comenta que 
l’exposició de l’itinerari a la resta del grup classe s’haurà de presentar d’acord amb les 
indicacions del professorat que imparteixi la matèria. D’aquesta manera s’indica com 
possibles exemples l’exposició mitjançant diapositives de power point, per escrit i en un 
mural. També existeix la possibilitat de realitzar només l’exposició o exposicions dels 
itineraris més ben dissenyat. Aquesta opció no s’ha explicitat a l’arxiu de l’alumne/a per a no 
provocar malentesos i falses expectatives. A part de l’exposició de l’itinerari en el format que 
el professorat decideixi, la presentació dels continguts de la proposta es demanen en una 
fitxa-resum de l’itinerari i en una presentació de l’itinerari que poden consultar-se a l’arxiu 

descarregable de l’alumnat. Després d’haver acabat la presentació de l’activitat, l’alumnat 
haurà de decidir la manera de treballar, individualment o en parella, i començar a treballar. 
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Hora 2: l’alumnat dedicarà la segona sessió a treballar en l’elaboració de l’itinerari i el 
professorat aprofitarà aquest entorn per observar la metodologia de recerca de l’alumnat i 
respondre els dubtes i qüestions que l’alumnat li plantegi. El professor/a també haurà de 
comunicar a l’alumnat el termini de presentació i el format de l’itinerari. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
 

 CONTINGUTS  
 

 L’art gòtic: cronologia i arquitectura. 

 La Baixa Edat Mitjana. 
 

 

COMPETÈNCIES 
 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

 Competència artística i cultural. 

 Competència d’autonomia i iniciativa personal. 

 
 
PROCESSOS 
 

 Treball de camp. 

 Visites (Museus, institucions, empreses...). 

 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_Fem de guies..._doc 
 
Altres documents: 
  
Al document de l’alumnat hi ha un enllaç a les següents adreces: 

 
Rutes turístiques, Palau Robert de Barcelona 
http://www20.gencat.cat/portal/site/PalauRobert/menuitem.3a97132b95fbcfb78417bfaeb0c
0e1a0/?vgnextoid=5e58bbae87492110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5e58bbae
87492110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD 
 
Comarques de Catalunya i informació turística 
http://www20.gencat.cat/portal/site/PalauRobert/menuitem.91ca7af34e28d9ced7941810b0
c0e1a0/?vgnextoid=802de754b78b2110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=802de75
4b78b2110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
 
 

Itinerari 
 

Itinerari Títol seqüència didàctica Ordre 
La Baixa Edat Mitjana Fem de guies... 10 
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