
ARC-CERES 

 
INTRODUCCIÓ A L’EDAT MITJANA 

 
Objectius  
 

- Situar cronològicament els esdeveniments més rellevants de l’Edat Mitjana.  
 
Descripció de l’activitat  
  

Els/les alumnes han de llegir un text introductori i contestar una sèrie de preguntes. 
A continuació, han d’elaborar un eix cronològic que abraci des de l’any 400 d.C. fins l’any 
1500 d.C. 
 
Recursos emprats  
 

Per fer aquesta activitat es fan servir diverses pàgines web com a font d’informació 
per a la recerca de l’alumnat.  

L’alumnat pot realitzar les activitats en fulls de paper o en un document word.  
 
Temporització 
 
2 hores 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
2n ESO (nivell bàsic) 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 

La primera part de l’activitat (el text introductori i les preguntes) es pot realitzar bé 
en la llibreta de l’alumnat, bé a ordinador o bé en la mateixa fitxa que aquí es facilita.  

Per a la segona part (l’eix cronològic) els/les alumnes necessitaran estris d’escriure i 
un full o cartonlina blanca, a més de fer servir alguns enllaços d’internet. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
 Els continguts d’aquesta activitat són la distribució cronològica dels esdeveniments 
més significatius de l’Edat Mitjana i la localització i definició dels mots específics d’aquest 
període històric. 
 Es pot treballar, sobretot, la competència bàsica de tractament de la informació, ja 
que l’alumnat ha de saber fer una recerca per Internet i acordar quins fets són suficientment 
rellevants com per indicar-los a l’eix cronològic. A més, com hauran de dibuixar ells mateixos 
l’eix cronològic també es treballarà la competència matemàtica.  
 Els processos que faran servir per dur a terme l’activitat són l’anàlisi de fonts 
secundaries, és a dir, un text i diverses webs. 
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Documents adjunts  
 
Document Word: CERES_Introducció a l’Edat Mitjana: cronologia i conceptes bàsics 
 
Altres documents:  
 
http://alumnos-miguel.blogspot.com/2007/11/invents-i-descobriments-de-

ledat.html 

http://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/InventosCronologia.htm 

http://dcvb.iec.cat/ 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada 

http://www.enciclopedia.cat/ 
 
 
Itinerari 
 
Itinerari: L’Europa Feudal 
Element nº 1: Introducció a l’Edat Mitjana 

 
 

 
 

 


