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“Un dia a un castell medieval!”
En aquest taller didàctic fem un viatge a l’Edat Mitjana prenent com a punt de partida
l’edifici més característic: el castell. Als castells medievals es van viure coses
quotidianes i també grans esdeveniments. Nosaltres ens fixarem sobretot en el dia a
dia dels seus habitants i també dels que hi visqueren a prop. Analitzarem les relacions
existents entre ells, les activitats econòmiques, els costums, les relacions amb d’altres
cultures. I sobretot parlarem sobre l’època del Feudalisme, amb tot allò que aquest
concepte comporta.

Què cal saber abans de fer l’activitat?
• Tenir idea de com es vivia en època medieval.
• Saber que hi havia professions diferents a les actuals.

Capacitats
Aprendre a ser i actuar
• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per
actuar amb seguretat i eficàcia.
Aprendre a pensar i a comunicar.
• Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions
de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
• Observar i explorar l’entorn immediat, amb una actitud de curiositat i respecte.
• Participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
Aprendre a conviure i habitar el món.
• Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap la
col·laboració amb el grup.

Objectius
•
•
•
•
•

Descriure la societat medieval.
Explicar com seria la forma de vida d’aquells habitants.
Anomenar els objectes de treball.
Observar reproduccions d’eines.
Aprendre amb els companys.

Continguts
• L’enunciació de preconceptes a través d’un conte participatiu.
• L’elaboració d’un mural sobre l’Edat Mitjana.
• La realització d’un mercat medieval.
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• L’observació de materials didàctics.
• L’anàlisi de reproduccions.
• La realització d’un mural.

Idees claus
•
•
•
•
•
•
•

Els ciutadans.
Els nobles.
Els monjos.
Els pagesos.
Els joglars.
Les relacions feudals dins el territori.
Les principals activitats econòmiques.

Mètode pedagògic
• La narració d’un conte amb la combinació d’un petit teatre on aniran apareixen
personatges servirà per apropar-se a la vida en l’època medieval.
• A partir de la divisió de la classe en tres grups (oficis de la ciutat, cavallers i joglars)
es treballaran diferents personatges medievals i les feines que desenvolupaven.
• La manipulació de reproduccions d’objectes ens permetrà identificar-les i
relacionar-les amb l’ofici.
• S’elaborarà un mural que representa un paisatge medieval amb elements
prèviament pintats i retallats pels alumnes. Mitjançant un joc de preguntes i
respostes els alumnes col·locaran els elements.

Temps i necessitats
El temps total del taller és de tres hores.
És recomanable fer aquesta activitat a l’aula de plàstica o bé en una aula espaiosa.

