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L’expansió territorial i comercial catalana a la Baixa Edat Mitjana 
 
Objectius  

 Conèixer l’expansió territorial catalana peninsular i Mediterrània de la Baixa Edat 
Mitjana 

 Relacionar l’expansió territorial Mediterrània amb la manca de cereals i amb els 

interessos del comerciants catalans. 

 Entendre que el comerç catalana estigué molt influit pels enfrontaments bèl.lics i 
atacs corsaris  

 Responsabilitzar-se de la realització de les tasques escollides. 

 
Descripció de l’activitat  
 L’alumnat podrà escollir entre quatre activitats i, d’aquesta manera, endinsar-se en l’estudi 

de l’expansió territorial i comercial de la Baixa Edat Mitjana. Les opcions de treball es basen 
en l’elaboració de mapes, un power i la lectura dramatitzada a partir d’un text. Mitjançant 
aquesta lectura, l’alumnat podra conèixer alguns dels protagonistes d’aquesta expansió 
territorial i comercial. 

 
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 
 
2 hores 
 

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’haurà de distribuir en parelles o en grups de 4/5 alumnes i haurà 
d’escollir una activitat de les quatre proposades. La primera activitat està pensada 

per a l’alumnat que no acostuma a treballar gaire i/o que té algunes mancances 
d’aprenentatge. Per parelles, s’haurà d’elaborar a partir de la informació d’un text 
breu un mapa que reflecteixi l’expansió territorial catalana a la Península i a la 
Mediterrània.  La segona activitat també s’haurà d’elaborar en parelles i es basa en 
un text que resumeix l’expansió territorial i comercial catalana baixmedieval i l’atac 
piràtic sofert per una coca l’any 1361. L’alumnat haurà d’elaborar un còmic o 
diapositives de power point basades en l’explicació de l’atac piràtic.  La tercera 
activitat també està basada en el text anterior i consisteix en que un o dos grup/s de 
4/5 alumnes elaborin un text per a ser llegit davant de tot el grup-claase. Per això, 
hauran de convertir la informació escrita  en estils directe i indirecte.   La tercera 
activitat consisteix en l’elaboració d’un mapa que mostri les principals rutes 
comercials catalanes a la Baixa Edat Mitjana. Aquesta tasca es realitzarà en parelles i 
es basarà en les dades donades al document descarregable de l’alumnat i en la 
consulta de mapes per la web o atles del centre.  Aquestes activitats es començaran a 
elaborar a l’aula i es continuarà treballant a casa com a deures. Com que l’elaboració 
de les activitats 2 a 4 és més complicada pot deixar-se un marge de temps convenient 
per a demanar les activitats. 

- Hora 2: en aquesta sessió, s’exposaran en un mural els mapes elaborats sobre 

l’expansió territorial catalana peninsular i Mediterrània, els còmics i les diapositives 
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de power relacionades amb l’atac piràtic a la coca Santa Eulàlia. També es farà la 
representació teatral. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

CONTINGUTS  
 

 L’expansió territorial catalana pensinsular i Mediterrània baixmedieval. 

 Causes i conseqüències de l’expansió comercial catalana baixmedieval.  

 Rutes del comerç catalana a la Baixa Edat Mitjana.  

 
COMPETÈNCIES 
 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

 Competències artística i cultural.  

 

PROCESSOS 
 

 Simulació: teatralització,  

 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_L’expansió territorial i comercial catalana a la Baixa Edat Mitjana_doc 
 

També hi ha una base d’orientació per a l’elaboració de continguts de diapositives de power 
point que l’alumne pot descarregar: 
 
MAT_ALUM_Base d’orientació per a l’elaboració de diapositives de Power Point (continguts). 
 
Altres documents:  
 
Al document de l’alumnat hi ha un enllaç a les següents adreces:  
 
http://www.terra.es/personal/tamarit1/powerpoint/index.html 
 
http://www.youtube.com/watch?v=1Hb36vsYtLI&feature=player_embedded 
 
http://www.enciclopedia.cat/ 
 
A les activitats es proposa una lectura d’un fragment del següent text: 
 

Adaptació de Montserrat RICHOU i LLIMONA, Aportacions a l’estudi del comerç 
frumentari baix medieval: l‘assalt i segrest de la coca de Guillem Morey (1361) (Acta 
Archaeologica et Mediaevalia,en premsa). 

Itinerari             
 

Itinerari Títol seqüència didàctica Ordre 
La Baixa Edat Mitjana L’expansió territorial i comercial 

catalana a la Baixa Edat Mitjana 
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