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Vine a conèixer la vila medieval de Montblanc

Vine a conèixer la vila medieval de
Montblanc
A Montblanc, les parets parlen per si soles. El més espectacular són les seves muralles,
que junt amb els palaus, monuments i carrers que encara perviuen, ens ajuden a
descobrir com era la ciutat en el seu esplendor medieval.
Montblanc, que forma part de la Catalunya Nova, va ser durant segles una població
privilegiada. Jaume el Just, Alfons el Benigne i Ferran d’Antequera hi van celebrar
sessions de corts catalanes. La proximitat de Poblet, Santes Creus i Vallbona de les
Monges va influir considerablement en l’aspecte religiós de la vila. S’hi van construir
esglésies, ermites, monestirs i hospitals romànics i gòtics.
Les cases nobles, el call jueu, són mostres d’un passat que ens confirma que Montblanc
va ser una de les grans viles de Catalunya. I ara aquest passat el podràs descobrir!

Què cal saber abans de fer l’activitat?
•
•

Saber situar cronològicament l’Edat Mitjana.
Tenir nocions sobre l’art medieval.

Objectius
•
•
•
•
•
•
•
•

Descobrir l’origen de la ciutat medieval de Montblanc.
Conèixer la jerarquització social.
Analitzar la importància de la religió.
Respectar les cultures alienes.
Identificar els elements medievals a la ciutat actual.
Valorar la importància estratègica de Montblanc.
Identificar els trets principals de l’art medieval.
Gaudir del patrimoni històric.

Competències bàsiques

Conviure i habitar el món
• Descriure canvis i continuïtats.
• Plantejar preguntes.
• Identificar evidencies i treure conclusions.
• Participar en una activitat col·lectiva.
Competències comunicatives
• Expressar idees i organitzar informacions.
• Comunicar idees i informacions de forma oral.
• Utilitzar vocabulari adequadament.
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Competències metodològiques
• Plantejar preguntes que siguin objecte d’investigació.
• Utilitzar habilitats per al tractament de la informació.
• Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi d’informació.
Competències personals
• Buscar els fonaments de la identitat personal.
• Desenvolupar habilitats personals que afavoreixin les relacions interpersonals.

Continguts
•
•
•
•
•
•

Observació del patrimoni per tal d’extreure’n informació històrica.
Realització d’un treball de camp.
Formulació d’hipòtesis a partir de l’observació del patrimoni.
Identificació d’elements artístics medievals en els edificis actuals.
Comparació de la ciutat medieval amb l’actual.
Valoració de la necessitat de protegir i preservar el patrimoni

Conceptes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La ubicació de Montblanc.
L’urbanisme medieval.
La jerarquització de la societat feudal.
La vida quotidiana en una ciutat medieval.
Els edificis religiosos.
El castell.
El palau.
La plaça Mercadal.
L’art medieval.
El call jueu.

Activitats d’aprenentatge
•
•

•

Gràcies al quadern de treball, es realitzarà un seguiment i resposta a les preguntes
exposades.
Els alumnes realitzaran un treball de camp tot seguint: L’església de St. Francesc,
església de Sant Miquel, el raval de sta.Anna (antic hospital de Santa Magdalena i
el pont vell), la muralla medieval, església arxiprestal de Santa Maria, plaça del
Mercadal, call jueu, el Palau Alenyà, el palau del castlà i el portal de Sant Jordi,
La visita del call jueu de Montblanc permetrà apropar-se a l’existència d’una altra
cultura medieval : la jueva.

Temps i necessitats
La visita té una durada aproximada de 3 hores.
El lloc de trobada és a l’aparcament d’autocars davant de l’església de Sant Francesc.
L’hora més adequada per iniciar la visita són les 10h. 30 min.

