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3.- Títol de la UD 
 

 
Linkem l'Edat Mitjana 
 

 

4.- Justificació/Contextualització de la UD 
 

 
 

Aquesta unitat didàctica va dirigida a alumnes de 4t d’ESO del grup Albertí, que 
integra un grup heterogeni d’ alumnes de quart A i B de l’institut IES Cubelles amb un 
rendiment mitjà alt.   
 
El nostre treball pretén ser una guia, no per als alumnes sinó per al professor. El 
propòsit més pròxim que se’ns planteja és col·laborar amb el professor informant-lo 
sobre les estratègies psicològiques que serien més adients per millorar la motivació 
del grup i les actituds, aconseguir un bon ambient d’estudi i mètodes per que els 
coneixements arribin millor als alumnes.  
 
La finalitat que pretenem amb el disseny d’aquestes classes, és que els alumnes 
interioritzin els conceptes més importants de l’edat mitjana, la cultura de l’època i la 
literatura,  i que a més, la comparin amb la realitat actual. Volem que se’n adonin  la 
importància que té aquell temps en el temps present, de l’herència que ens ha deixat, 
i de tot el que en podem aprendre, ja que, el que coneixem del passat, ens ha de 
servir per construir el present i el futur.  
Amb questa connexió amb l’actualitat i amb els mètodes d’ensenyament psicològics 
augmentarem significativament la seva motivació i els hi ensenyarem  a aprendre. 
 
 
Com a fil conductor, la manera com es planteja gran part de la teoria, és a través d’un 
conte on el professor utilitza la relaxació i projecció en imaginació  i els alumnes 
interioritzen la cultura i la societat de l’època a més dels personatges més rellevants. 
La interiorització s’aconseguirà a través de la imaginació, l’empatia  i els sentiments.  
Per aconseguir que els alumnes es relaxin i interioritzin el conte es col·locaran en 
grups amb ulls tancats, esquena dreta, peus recolzats a terra, i mans damunt les 
cuixes, el professor llegirà el conte amb veu clara i provarà de transmetre amb el to de 
veu les diferents parts de la història.  
 
El professor utilitzarà el modelat en varies explicacions, guiarà les primeres sessions a 
traves de preguntes que es debatran a classe després de llegir el text, aquestes 
preguntes serviran als alumnes per elaborar la reescriptura de la història en 
l’actualitat.  Les preguntes i el debat aniran minvant al llarg de les sessions per tal 
d’afavorir la independència i autogestió del grup. A més els alumnes es dividiran en 
grups on es fomentarà la col·laboració, faran debats interioritzant idees de l’època i 
respectant normes, crearan blocs digitals per tal de connectar amb noves tecnologies.  
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Per avaluar els alumnes contestaran unes preguntes, el professor observarà les 
classes i les exposicions dels blocs. 
 

 
 

5.- Problemes que podrà resoldre l’alumne després de la UD (competències) 

 

 
1. Entendre i explicar les principals característiques de l'Edat Mitjana i la seva 
literatura. Portar aquests coneixements al present per entendre’ls i si escau proposar-
ne millores. Interioritzar altres coneixements relacionats amb l'assignatura, com son, 
realitzar una paràfrasis o un comentari de text. 

 

2. Aprendre a connectar el passat amb l'actualitat fent ús de la imaginació  i anant 
més enllà de simples dades, sent capaç de posar-se en el lloc d'aquell personatge 
que vivia en el passat amb les seves costums i la seva cultura a través de la relaxació 
i la projecció en imaginació, millorem també així l’empatia i creativitat de l'alumne. 

 
 

 3.  Interactuar i aprendre amb els companys; 
-Realitzant un treball en equip de forma cooperativa aprenem a crear un sistema 
interrelacionat on tots ens ajudem i on tots depenem dels altres, son coneixements 
molt importants per als alumnes en la seva vida, en el sentit de crear ciutadans amb 
coneixement que els faci més crítics i compromesos a nivell escolar i personal.  
-Debatent i defensar una postura amb uns arguments i escoltant la postura de l'altre 
ens serveix a defensar les nostres idees donant arguments i respectar als altres. 
-Aprenem també a competir en base al respecte, en l'activitat “tens un minut”. 
 
4.   Saber crear i fer ús d'un bloc digital. 

 
 
 

 

 

6.- Continguts 

 

 

PROBLEMA Conceptuals 
(Saber Dir) 

Procedimentals 
(Saber Fer) 

Actitudinals 
(Saber Sentir) 

Estratègies 
(Saber Aprendre) 

 
Comparar la 
organització 
social de la 
societat 
feudal amb 
l'actual. 

 
Organització 
jeràrquica de la 
població. 
 
Poder. 
 
Organització 
territorial. 
 
 
  
 
 

Demostrar  que 
l'alumne sap de 
quina manera 
estava 
organitzada la 
divisió social i 
territorial de 
l'època feudal i 
les 
característiques 
de cada classe 
social a més, 
relacionar-ho i  
comparar-ho amb 

Actitud activa 
per part de 
l'alumnat per 
realitzar 
l’activitat. 
curiositat per 
interioritzar els 
personatges del 
conte i per 
connectar la 
societat 
passada amb 
l'actual. 

Ús de la relaxació i 
projecció en 
imaginació, per 
interioritzar els 
personatges i per 
contestar les 
preguntes. 
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l’actualitat. Es 
demostrarà 
contestant les 
preguntes. 

 
Coneixemen
ts sobre 
narrativa, 
prosa i 
poesia 
medieval. 
 

Historia sobre 
narrativa 
medieval. 
 
Tipus de prosa 
medieval. 
 
Tipus de poesia 
medieval i 
autors 
importants. 
 
Fases i canvis 
de poesia, 
prosa  i 
narrativa en els 
diferents anys i 
etapes de 
l'època 
medieval. 
 
 

Saber demostrar 
els coneixements 
sobre narrativa 
prosa i poesia 
medieval i situar 
en el context de 
cada etapa. 
Evidència de 
l’aprenentatge a 
través de la 
resposta a les 
preguntes.  

L'alumne ha de 
mostrar interès 
per interioritzar 
coneixements i 
participar, per 
veure les 
diferencies que 
es van produint 
en la poesia, 
prosa i narrativa 
relacionades 
amb el context 
de cada 
moment. 

 
Interiorització a 
través del conte 
amb ús de la 
relaxació i 
projecció en 
imaginació i 
interiorització per 
respondre les 
preguntes.  

 
Aprendre a 
fer un 
comentari 
de text. 
 
 

Fer un bon 
comentari de 
text seguint els 
passos 
importants. 

Fer un bon 
comentari de text 
seguint els 
passos.  
 

Interès per 
aprendre veient 
un exemple i 
per seguir els 
passos 
establerts.  

L’alumne 
interioritza a través 
del modelat del 
professor 
(aprenentatge 
vicari).  
Després 
experimenta fent 
un comentari d’un 
altre text.  
 

 
Saber situar 
el context 
històric de 
l'any 1000 
dc. I 
relacionar-
ho amb 
poesia, 
narrativa i 
prosa de 
l'època. 
 
 

Context polític i 
social de l'any 
1000. 
 
prosa, poesia i 
narrativa 
relacionada 
amb l'època. 
 
Autors i fets 
importants. 
 

Saber situar-se 
en el context de 
l’any 1000 i situar 
poesia narrativa i 
prosa, 
s’evidencia a 
traves de les 
preguntes 
relacionades amb 
el viatge 
medieval.  

Interès per 
agafar apunts 
preferentment 
no literals, sinó 
esquemàtics o 
conceptuals i 
per interioritzar i 
entendre les 
explicacions del 
professor.  

Apunts estratègics 
de l’alumne. 
Important atenció  
visual i sonora. 
Utilització de la 
relaxació i 
projecció en 
imaginació per 
contextualitzar.   
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Aprendre a 
fer una 
paràfrasis. 
 
 

 
 
 
Passos de com 
es fa una  
paràfrasis i dels 
conceptes més 
importants. 

 
 
 
Saber fer una 
mostra d'una 
paràfrasis d'un 
poema. 

 
 
 
Interès per  
interpretar un 
poema a través 
de la paràfrasis. 
Utilitzant 
sentiment s i 
emocions  
relacionar 
conceptes i 
empatitzar. 
 

 
 
 
A través del 
modelatge aprenen 
a relacionar i a 
interpretar poemes. 
 
Per mitjà de 
l’experiència, 
practiquen allò 
après al 
modelatge. 
 
 

 
 
Idees del 
teocentrism
e i 
l'humanism
e i situar-ho. 
 

Conceptes més 
importants de 
les idees 
teocentristes i 
humanistes. 

 Interioritzar els 
pensaments 
teocentristes i 
humanistes i 
demostrar-ho 
defensant les 
opinions d’una de 
les dos teories i 
argumentant en 
contra de l’altre.  
 

Interès per fer 
pròpies les 
idees, per 
argumentar les 
defenses o les 
idees contraries 
i participació en 
l’activitat.  
Agafar apunts 
estratègics per 
comprendre la 
teoria.  
Respectar les 
normes del 
debat.  

Presa d’apunts de 
manera 
estratègica.  
 
A través del debat i 
respectant normes 
es defensen o 
refuten les idees.  
 
 

Aprendre a 
connectar el 
passat 
medieval 
amb 
l'actualitat. 
 
 
 

Connectar i 
diferenciar 
contextos, 
entendre la 
història com 
alguns fets que 
han passat i no 
estan nomes als 
llibres i les 
influencies que 
avui en dia 
tenim d’aquelles 
èpoques, el que 
hem aprés.  

A través dels 
personatges i les 
preguntes els 
alumnes 
demostren la 
connexió amb 
l’actualitat.  

L’alumne ha de 
procurar sentir 
la historia i 
viure-la, 
implicar-se en 
allò que està 
fent.  

Debats. 
 
Relaxació i 
projecció en 
imaginació.  
 

 
Interactuar i 
aprendre 
amb els 
altres, 
defensar i 
presentar en 
públic. 
 
 

Saber 
col·laborar i 
aprendre 
treballant en 
grup, respectar 
els altres i 
respectar les 
normes, parlar 
en públic.  

Observació del 
professor dels 
grups de com 
col·labora 
cadascú, del 
debat, de 
l’atenció dels 
alumnes quan 
intenten 
interioritzar el 

Actitud 
participativa de 
l’alumne amb el 
grup, amb la 
classe i amb ell 
mateix. 
Implicació a les 
activitats. 
Valentia per 
perdre possibles 

Debat.  
 
Relaxació i 
projecció en 
imaginació.  
 
Treball grupal i 
col·laboratiu.  
 
Exposició.  
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conte. Al bloc 
signatura de cada 
alumne i a més 
exposició del 
bloc.    

pors entre 
d’altres.   

 
 
Aprendre a 
fer un bloc.  
 
 
 

 
 
Saber fer un 
bloc.   

 
 
Cada grup farà 
un bloc i li 
passarà al 
professor a més 
l’explicaran a una 
exposició.  

 
 
Col·laboració 
amb el grup, fer 
les activitats el 
dia que li toca a 
cadascú. 

 
 
Modelatge del 
professor.  
 
Experiència.  

 
Aprendre a 
exposar 
treballs.  
 

Saber exposar 
bé un treball.  

Exposició en grup 
respectant 
normes, així 
s’evidencien els 
aprenentatges.  

Preocupació per 
fer una bona 
exposició, 
preparar-se 
l’exposició i 
respectar 
normes com pot 
ser el temps.  

 Experiència.  
 
Petita explicació de 
les normes més 
importants alhora 
de fer l’exposició.  

 
 
 
7.- Avaluació Global de la UD 
 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
% 

Qualificació 

  

 

Actitud participativa a classe: 

Es valorarà la participació, l'actitud i l'aprenentatge de les activitats realitzades a 
classe. 

 

35,00% 

 

Portafoli virtual: 

Es tindrà en compte la part individual 20% (l’alumne signa cada entrada) 

El bloc en general 30%. 

50% el bloc 
en general 

Coavaluació del companys: 

Se li assignarà a cada grup un bloc per avaluar (en cap cas el propi), hauran de 
fer una justificació de cada aspecte considerat rellevant pel professor 
(contingut, disseny i originalitat).  

 

15,00% 

Tens un minut: 

El grup guanyador. 

0.5% més 
ala nota final 

 

 

100 
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8.- Documentació sobre la UD 

 
 
 

 
 

 
Documentació digital 

 
Biblioteques de Barcelona: Taller per aprendre a llegir en la versió original els autors catalans més 
rellevants dels segles XIII, XIV i XV: Ramon Llull, Joanot Martorell, Ausiàs March... 
Link:http://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.d643af84323b134fa0c5a0c5a2ef8a0c/?vgnex
toid=e216ab86a3a3b210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES 
 
Enllaç del bloc: 
 
http://videojocsedatmitjana.blogspot.com/  
 
Video amb la música: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ACODvJju6A4&feature=email 
 
 
Vídeo de Tirant Lo blanc 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=26798 
 
Vídeo. Com crear un bloc digital: 
 

http://blocseducatius.blogspot.com/2007/05/blog-post.html 
 
 

 

 
 

 
Llibres i articles 
 

Naufragar en Internet. Estrategias de búsqueda de información en redes telemáticas[*] Virtual Educa 
2001 (27-29 de junio de 2001). 
 

Manual de l’assignatura de Llengua Catalana i literatura per a alumnes de 4t d’ESO de l'editorial Text-
La Galera.  
 
 
 

 
 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.d643af84323b134fa0c5a0c5a2ef8a0c/?vgnextoid=e216ab86a3a3b210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.d643af84323b134fa0c5a0c5a2ef8a0c/?vgnextoid=e216ab86a3a3b210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://videojocsedatmitjana.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ACODvJju6A4&feature=email
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=26798
http://blocseducatius.blogspot.com/2007/05/blog-post.html
http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0109037/fuentes.html
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Característiques Psicoeducatives del Grup-Classe 
 
 

Alumne 
 

C. Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits Treball Motivació Interacció 

Max M-B A E M B GP B I 

Rebeca M V E-O M B GP M P 

Aitor B V E B B GP B I 

Albert A A E A A GP A D 

Liseth B V E B B GP B I 

Marta A A E A A GP A C 

Lídia M V O A M GP A C 

Xènia M V E A M GP M I 

Sílvia A A E A A GP A C 

Tamara M-A V O A M GP M I 

Sònia A A E-O A A GP A C 

Sergi B V E B B GP B P 

María M V G-O M M GP M P 

Iván M V O M M GP M  

Raquel M-B V E M M GP M D 

Alba M V O M M GP M P 

Daniel M V E M M GP M P 

César M V O M B GP B P 

Javier A A E A A GP A I 

Carmen A A E A A GP A C 

Natalia M V O M M GP M P 

Ana A A E A A GP A I 

Joan B V O B B OG B P 

Brenda B V O B B GP B I 

Jordi M A-V O-E M-A A GP M C 

Ana M V O M M GP M-B I 

Andrea B V O B B GP B I 

Erik M V O B M GP M C 

Héctor M-A A-V O-E M-A A GP M-A C 

Santiag
o 

M V O M M GP B P 

Laura M V O M M GPGP M I 

 
codis: 
 
Alumne C. Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits Treball Motivació Interacció 

Inicials 
 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 
 

A: Auditiva 
V: Visual 
T: Tàctil 

E: Escrit 
O: Oral 
G: Gestual 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 
 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

I: Individual 
P:Participatiu 
D: Dominant 
C: Cooperatiu 
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SESSIÓ 1  

AULA: aula 
classe i 

informàtica.  
Observacions: 

 

Tipus 
activitat

1 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 

Recursos/Materials 

M 

 

 

El professor es presentarà al grup el primer dia de classe i  farà una 
breu explicació, utilitzant Power Point, de l'assignatura:  temes que 
s'estudiaran, les dinàmiques que es faran i la manera com s'avaluarà. 

 

 

 

 

20 
minuts 

Els alumnes estan asseguts 
de la manera habitual. 
L'important es que estiguin 
mirant al professor. 

Power Point 

D(c) 

 

 

El professor presentarà als alumnes la línia temporal de l'edat mitjana i 
explicarà que aquesta estarà penjada sempre a classe per acompanyar 
la docència. 

 

 

 

 

 

5 
minuts 

Els alumnes estan asseguts 
de la manera habitual. 
L'important es que estiguin 
mirant al professor. 

Paper 

 

 

 

 

El professor porta als alumnes a l'aula d'informàtica. 

 

5-10 
minuts 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

1 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 

    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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D(p)  

 

Un cop a l'aula d'informàtica, el professor farà els diferents grups de 
treball. Aquests seran permanents al llarg del curs. 

Per acabar la sessió el docent farà un modelatge de com fer un bloc. 
Els alumnes ho aniran fent amb el seu ordinador per grups.   

 

 

 

 

  

 

25 
minuts 

Asseguts en grup al voltant 
d'un ordinador 

Ordinador per cada grup 
d'alumnes 
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SESSIÓ: 2  
AULA: 

aula classe  
Observacions: Resolen les preguntes no per grups petits sinó en conjunt amb el grup classe. 

 

Tipus 
activitat

2 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 

Recursos/Materials 

M 

El professor entra a classe i torna a recordar els grups. Entre tots 
col·loquen taules i cadires per seure en grup. Després, llegeix la 
introducció i el primer capítol del conte: Viatge Medieval* utilitzant el 
mètode de relaxació, projecció en imaginació(ulls tancats, esquena 
recte, peus recolzats a terra, mans damunt les cuixes) . 

10 min Per grups 

 

D(c) 

 

Al finalitzar se'ls hi passarà als alumnes el primer capítol del conte en 
un full. En aquest mateix full, també hi hauran unes preguntes que 
serviran de guia per crear la nova història. Després, el professor 
ampliar els conceptes introduïts dins del conte i contesten entre tots les 
preguntes que se'ls hi plantegen. 

* El conte es troba a l'annex dividit per capítols. Hi figuren totes les 
explicacions que el professor necessita per realitzar l'activitat. 

 

 

 

30 min 

Els alumnes estan asseguts 
per grups 

Tenir la música introductòria i 
un full on hi hagi escrit el 
capítol llegit i les preguntes a 
contestar. 

D (v) 

Treballen en grup per tal de crear la nova història basant-se en les 
respostes a les diferents preguntes i la informació aportada per el 
professor. Recordar que la història ha d'estar ambientada en el present. 
El docent es quedarà a l'aula per resoldre dubtes. Després, al acabar la 
classe, un membre del grup haurà de penjar la història al bloc signant 
amb el seu nom (rotatiu).   

20 min   

 

Asseguts amb els seus 
companys de grup. 

 

 
 

                                                         

2 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 

    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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SESSIÓ 3  
AULA: 

aula classe  
Observacions: Les preguntes es continuen amb el grup classe (però cada vegada més autonomia 

dels alumnes). 

 

Tipus 
activitat

3 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 

Recursos/Materials 

M 

El professor entra a classe, torna a recordar els grups i la distribució de 
l'aula. Si els alumnes ja estan asseguts en grups no ho torna a repetir a 
cap altre sessió, però si no és així, avisa que serà l'últim cop que ho 
demani. El professor llegeix  el segon capítol del llibre utilitzant el 
mètode de relaxació projecció en imaginació. 

10 min Per grups 

Tenir la música introductòria 

D(c) 

 

Al finalitzar se'ls hi passarà als alumnes el segon capítol del conte que 
s'ha llegit en un full, més les preguntes que s'hauran de contestar. 
Després, el professor ampliar els conceptes introduïts dins del conte i 
contesten entre tots les preguntes que se'ls hi plantegen. 

 

 

 

 

30 min 

Els alumnes estan asseguts 
per grups 

Un full on hi hagi escrit el 
capítol llegit i les preguntes a 
contestar. 

D (v) 

Cada grup es posa a treballar per crear la història utilitzant les 
preguntes guia com a base. El professor es quedarà a la classe per 
resoldre dubtes. Després, al acabar la classe, un membre del grup 
haurà de penjar la història al bloc, signant al final amb el seu nom 
(rotatiu).   

20 min   

 

Asseguts amb els seus 
companys de grup. 
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SESSIÓ 4  
AULA: 

aula classe 
Observacions:.. 

 

Tipus 
activitat

4 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 

Recursos/Materials 

D(c) 

El professor explica a classe la teoria de l'any mil. 

 

 

 15min 
Col·locar-se en grups mirant 
al professor. (de la manera 
habitual) 

Power Point.Pau casals 

D(c) 
El professor explica als alumnes que es la paràfrasis a traves del 
modelat. Fent un exemple de paràfrasis amb un poema. El poema que 
fa servir es de la poesia trobadoresca. 

15 min  
Utilitzarà la pissarra 

D(p) i 
AV(c) 

Per grups (els mateixos de sempre) fer una paràfrasis d'un poema al 
que li toqui aquell dia ho penjarà al bloc signant amb el seu nom al final. 

 

 

30min 

 

 

Treball en grup. 
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SESSIÓ 5  
AULA: 

aula classe 
Observacions: Cada vegada més autonomia dels alumnes per resoldre les preguntes.  

 

Tipus 
activitat

5 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 

Recursos/Materials 

M 
El professor llegeix  el tercer capítol del llibre utilitzant el mètode de 
relaxació projecció en imaginació. 

5 min Per grups 
Tenir la música introductòria 

D(c) 

 

 Al finalitzar se'ls hi passarà als alumnes el tercer capítol del conte que 
s'ha llegit  en un full, més les preguntes que s'hauran de contestar. 
Aquest cop, hi han menys preguntes guia. Després, el professor 
ampliar els conceptes introduïts dins del conte i contesten entre tots les 
preguntes que se'ls hi plantegen, 

 

 

 

 

30 min 

Els alumnes estan asseguts 
per grups 

Un full on hi hagi escrit el 
capítol llegit i les preguntes a 
contestar. 

D (v) 

Cada grup es posa a treballar per crear la història utilitzant les 
preguntes guia com a base, com que hi han menys preguntes hauran 
d'inferir més conceptes. El professor es quedarà a la classe per 
resoldre dubtes. Després, al acabar la classe, un membre del grup 
haurà de penjar la història al bloc signant amb el seu nom (rotatiu).   

25 min   

 

Asseguts amb els seus 
companys de grup. 
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SESSIÓ 6  
AULA: 

aula classe  
Observacions:  

 

Tipus 
activitat

6 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 

Recursos/Materials 

D(c) 

El professor explica als alumnes com es fa un comentari de text. 
Explica que es la cohesió la coherència i gramàtica etc. 

 

 

30 min.   
Els alumnes estan asseguts 
de la manera habitual. En 
parelles mirant al professor. 

Power Point 

D(p) i S 

 

 

Faran un comentari d'un text per grups (els grups de sempre). Un 
alumne per grup penjarà el que han fet a classe al bloc signant amb el 
seu nom (rotatiu). 

 

 

 

 

 

 

30 min 

Per grups. 

 

 

Paper. (textos). 
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SESSIÓ 7  
AULA: 

aula classe 
Observacions: Les preguntes es resolen als grups establerts amb anterioritat (grup petit) 

 
 

Tipus 
activitat

7 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 

Recursos/Materials 

M 

 

El professor llegeix  el quart capítol del llibre utilitzant el mètode de 
relaxació projecció en imaginació. 

 

10 min Per grups 

Tenir la música introductòria 

D(c) 

 

 Al finalitzar se'ls hi passarà als alumnes el quart capítol del conte que 
s'ha llegit  en un full, més les preguntes que s'hauran de contestar 
(menys preguntes guies que en les sessions anteriors) . Després, el 
professor ampliar els conceptes introduïts dins del conte, i es responen 
les preguntes. 

 

 

30 min 
Els alumnes estan asseguts 
per grups 

Un full on hi hagi escrit el 
capítol llegit i les preguntes a 
contestar. 

D (v) 

 

Cada grup es posa a treballar per crear la història utilitzant les 
preguntes guia com a base, com que hi han menys preguntes hauran 
d'inferir més conceptes. El professor es quedarà a la classe per 
resoldre dubtes. Després, al acabar la classe, un membre del grup 
haurà de penjar la història al bloc. 

  

20 min.  
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SESSIÓ 8  
AULA: 

aula classe 
Observacions: El professor com a moderador. Implicació dels alumnes.  

 

Tipus 
activitat

8 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 

Recursos/Materials 

D(c) 

 

El professor donarà teoria sobre teocentrisme i humanisme. 

 

40 min. 
Cadascú assegut al lloc 
habitual. 

Power Point 

D(p) 
D(V) S 

 

Explicar en que consisteix un debat i quines normes s'han de respectar. 
Es realitza el debat a classe amb els dos grups, un a favor del 
teocentrisme i l'altre a favor de l'humanisme. 

 

 

 

20 
minuts 

Dividim la classe en dos 
grups 

 

 

Paper de normes i idees 
claus de la seva postura. 
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SESSIÓ 9  
AULA: 

aula classe 
Observacions: Les preguntes es resolen en el grup petit. 

 

Tipus 
activitat

9 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 

Recursos/Materials 

M 

 

El professor llegeix el cinquè capítol del llibre utilitzant el mètode de 
relaxació projecció en imaginació.  

 

10 min Per grups 

Tenir la música introductòria 

D(c) 

  

Al finalitzar se'ls hi passarà als alumnes el quart capítol del conte que 
s'ha llegit  en un full, més les preguntes que s'hauran de contestar 
(menys preguntes guies que en les sessions anteriors) . Després, el 
professor ampliar els conceptes introduïts dins del conte, però ja no es 
responen les preguntes. 

 

 

 

20 min 

Els alumnes estan asseguts 
per grups 

Un full on hi hagi escrit el 
capítol llegit i les preguntes a 
contestar. 

D (v) 

 

Cada grup es posa a treballar per crear la història utilitzant les 
preguntes guia com a base,que hauran de respondre en grup. El 
professor es quedarà a la classe per resoldre dubtes. Després, al 
acabar la classe, un membre del grup haurà de penjar la història al bloc 
signant amb el seu nom (rotatiu).  

 

30 min   

 

Asseguts amb els seus 
companys de grup. 
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SESSIÓ 10  
AULA: 

aula classe 
Observacions: les preguntes es resolen en el grup petit.  

 

Tipus 
activitat

10 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 

Recursos/Materials 

M 

 

El professor llegeix  el sisè i últim capítol del llibre utilitzant el mètode 
de relaxació projecció en imaginació. 

 

10 min Per grups 

Tenir la musica introductòria 

D(c) 

 

Al finalitzar se'ls hi passarà als alumnes el sisè capítol del conte que 
s'ha llegit  en un full. Aquest cop, ja no hi han preguntes guia. Després, 
el professor amplia els conceptes introduïts dins del conte. 

 

 

 

20 min 

Els alumnes estan asseguts 
per grups 

Un full on hi hagi escrit el 
capítol llegit i les preguntes a 
contestar. 

D (v) 

 

Cada grup es posa a treballar per crear un final alternatiu per a la 
història i crear les preguntes. El professor es quedarà a la classe per 
resoldre dubtes. Després, al acabar la classe, un membre del grup 
haurà de penjar la història i les preguntes al bloc signant amb el seu 
nom (rotatiu). 

 

30 min   

 

Asseguts amb els seus 
companys de grup. 
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SESSIÓ 11  
AULA: 

aula classe 

Observacions: En les presentacions els alumnes col·laboren en grup, aprenen a fer presentacions 
orals, el professor fomenta la participació de tots.  

 

Tipus 
activitat

11 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 

Recursos/Materials 

AV(f) 
D(c) 

Comencen les presentacions del bloc davant la classe. Cada grup 
disposarà, com a màxim, de deu minuts per realitzar la presentació. 

 

 

 59 
minuts. 

Per grups- 

Portar triat l'ordre de 
presentació de cada grup. 
Assegurar que l'ordinador de 
l'aula funciona. 

 
Explicar als alumnes que el pròxim dia cal que portin els apunts per fer 
l'activitat tens un minut 

 

1 minut. 
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SESSIÓ 12   
AULA: 

aula classe 

Observacions: activitat “Tens un minut”. Observació de coneixements assolits amb el nou mètode 
estratègic.  

 

Tipus 
activitat

12 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 

Recursos/Materials 

D(c) 

 

El professor explica en que consisteix l'activitat. Aquesta consisteix en 
respondre per grups unes preguntes que ell ha realitzat prèviament. Els 
alumnes tenen un minuts per respondre a les preguntes, si volen poden 
buscar la resposta als apunts, si després del minut, el grup a qui va 
destinada la pregunta no dona la resposta correcta passarà al següent 
grup sense donar temps per buscar la resposta i així successivament. 
Si cap grup encerta la pregunta, el professor dona la pregunta i la 
resposta per nul·la. Hi han 3-5 preguntes dirigides a cada grup, 
aquestes seran independents de quin grup doni la resposta final. El 
guanyador serà el grup amb més encerts i tindrà un mig punt més a la 
nota final. 

 

5 
minuts 

L'aula estarà organitzada 
segons els grups habituals de 
treball 

Els apunts, si volen i els 
necessiten 

AV(c) 
D(c)  

Comença el joc 
40 
minuts 

 
 

D(v)  

El professor anuncia el final del temari, fa una valoració de com ha anat 
l'assignatura. Finalment, felicita als alumnes per la seva implicació. 

Finalment posa un fragment del vídeo de tirant lo blanc. 

 

 

 

15 
minuts 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Orientacions generals: En totes les sessions on s'hagi de 
llegir un capítol del viatge medieval seguint el mètode 
relaxació projecció en imaginació. Per fer-ho, el professor 
ha de tenir habilitats interpretatives (canvi de veus, de 
ritmes, pauses per suspens...)per atrapar els alumnes dins 
de la història. A més hauria de procurar que els alumnes 
estiguessin col·locats correctament (ulls tancats, peus a 
terra, esquena recta, mans a les ciuxes). Recomanaríem 
que, per millorar aquestes habilitats, el docent realitzi el 
curs: 

Biblioteques de Barcelona: Taller per aprendre a llegir en la versió 
original els autors catalans més rellevants dels segles XIII, XIV i XV: 
Ramon Llull, Joanot Martorell, Ausiàs March... 

Link:http://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.d643af84
323b134fa0c5a0c5a2ef8a0c/?vgnextoid=e216ab86a3a3b210VgnVCM1
0000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES 

Al principi de cada sessió s’haurà de posar música per 
ajudar als alumnes a ambientar-se amb el conte. 

http://www.youtube.com/watch?v=ACODvJju6A4&feature
=email 

 

A més a més, a cada sessió del compte haurà de portar 
imprès en un full el que llegirà per donar-ho als alumnes. 
En aquest full també hi hauran unes preguntes que 
s'hauran de contestar. Aquestes preguntes serveixen de 

En totes les sessions on es llegeixi 
el conte sobre l'edat mitjana (El 
viatge medieval) ,es aconsellable 
que el docent tingui una actitud 
positiva i motivant, ja que és una 
classe que presenta resistències 
cada cop que s'introdueix una 
estratègia d'aprenentatge 
innovadora. A més, el docent ha de 
prestar atenció a que els alumnes 
estiguin parin atenció a la seva 
classe. Provar de no ser autoritari 
però provocar respecte i atenció. 

 

 

 

 

 

 

Els alumnes treballaran en grups per 
fomentar la col·laboració i la 
interdependència, per tant, ha d'existir 
homogeneïtat entre els diferents grups i 
l'heterogeneïtat dins dels diferents membres 
de cada grup. 

Tenint en conte que les preferències d'input 
de la classe són visuals i auditius i les 
preferències d'output són escrit i oral, el 
docent hauria d'utilitzar suports diferents per 
no perdre l'atenció i mantenir la motivació: 

•Plantejar les classes amb Power point,  llegir  
els capítols amb motivació i teatralitat, 
assegurar que els alumnes realitzin l'activitat 
en imaginació de relaxació estant en silenci 
mentre s'escolta. Alhora de realitzar les 
avaluacions també s'han de tenir en conte 
aquestes preferències ( s'avaluarà tant 
activitats escrites: bloc, com activitats orals: 
presentació i activitat tens un minut. 

 

 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.d643af84323b134fa0c5a0c5a2ef8a0c/?vgnextoid=e216ab86a3a3b210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.d643af84323b134fa0c5a0c5a2ef8a0c/?vgnextoid=e216ab86a3a3b210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.d643af84323b134fa0c5a0c5a2ef8a0c/?vgnextoid=e216ab86a3a3b210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://www.youtube.com/watch?v=ACODvJju6A4&feature=email
http://www.youtube.com/watch?v=ACODvJju6A4&feature=email
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guia per entendre el que s'ha de fe i s'haurà d'explicar que 
aquestes preguntes seran les que es penjaran al bloc en 
forma d'història actual per connectar el passat amb el 
present. Finalment explicar la dinàmica del bloc: cada dia 
penjarà un alumne diferent del grup la història realitzada a 
classe (o per deures si no dona temps) al bloc. A més, cada 
alumne haurà de penjar la història amb la seva signa al 
final per evitar que la feina recaigui sempre en un sol 
membre. 

El que el professor hauria de tenir preparat abans de donar 
la resta de sessions: 

– el Power point corresponent a cada classe 

– La línia del temps a l'aula per anar-la completant 
conjuntament 

– Portar els grups preparats prèviament 4 grups de 4 
persones i 3 grups de 5 persones. 

  

Sessió 1: Presentació i explicació de l'assignatura, fer els 
grups, fer un bloc, presentar la línia temporal de l'edat 
mitjana. 

 

. Fer el Power point amb la presentació de l'assignatura. 

. Fer línia del temps amb paper. 

. Facilitar l'accés a Internet en hores no lectives als 
alumnes que no tinguin Internet a casa. 

.Assegurar-se que els alumnes entenguin les diferents 
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activitats plantejades i explorar dubtes quan es treballi 
amb grup. 

 

Vídeo de com fer un bloc digital com a informació per al 
professor: 

http://blocseducatius.blogspot.com/2007/05/blog-post.html 

 

Primer de tot el docent hauria de reservar l'aula 
d'informàtica per aquella hora. I assegurar-se que els 
recursos informàtics de l'aula classe i l'aula d'informàtica 
funcionin correctament. 

Es recomana que en la presentació de l'assignatura, 
s'expliqui detalladament el sistema de treball ( explicar en 
que consisteix el mètode de relaxació projecció en 
imaginació). Donat que el docent ja coneix les habilitats 
dels alumnes, s'han de formar grups cooperatius de cinc 
persones cadascun.  També es necessari que el professor 
disposi de coneixements de creació de blocs ja que ha de 
fer un modelatge i resoldre els possibles dubtes que 
pareixin. 

 

Sessió 2, 3, 5, 7, 9 i 10:  Lectura del conte Viatge Medieval 

 

Després de llegir el primer capítol del Viatge Medieval 
mitjançant la relaxació projecció en imaginació introduint 
la musica relaxant, els alumnes estaran preparats per 

http://blocseducatius.blogspot.com/2007/05/blog-post.html
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reflexionar sobre els conceptes esmentats a la lectura. 
Després de la lectura és passarà el full  amb el primer 
capítol del conte escrit i les preguntes a respondre en grup. 
El docent haurà d'explicar que ha partir d'aquestes 
preguntes s'ha de crear una història nova. Aquesta història 
nova no estarà ambientada en l'edat mitjana, sinó  en 
l'època actual i es pretén que facin una interpretació 
basada en l'anàlisi de les costums, valors de l'edat mitjana 
per veure que perdura i que és diferent en l'actualitat. S'ha 
de tenir en compte que en un primer moment la pràctica 
és molt guiada i es va tornant més autònoma a mesura que 
avancen les sessions. 

Recomanacions pel professor sobre tirant lo blanc(sessió 10): 
Text Tirant lo Blanc amb preguntes sobre el mateix 
Text llibre de les Meravelles concretament llibre 7e. L’apòleg(narració 
d’ensenyament útil i moral per mitjà d’una ficció al·legòrica parlen i 
obren els animals com si fossin humans; el llibre de les bèsties  (R. Llull) 

 

Sessió 4 i 6: Modelat de la paràfrasis, comentari de text i 
explicació teòrica any 1000 

En aquesta tasca el problema que pot sorgir és que els 
alumnes interrompin  la classe i es desconcentrin ja que no 
és tant dinàmica ni motivant com les sessions de conte. 
Són sessions més teòriques. 

El treball amb el mètode de cooperació no ha de 
representar cap problema ja que han realitzat moltes 
sessions de classe amb grup. 
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Sessió 8: Debat teocentrisme- Humanisme 

És recomanable que el docent s'entreni i conegui 
estratègies per dirigir un debat, ja que un dels problemes 
que poden sorgir és la baixa participació o la possibilitat de 
desviar-se del tema. 

 

Sessió 11: Presentació dels blocs 

Recomanem al docent que no deixi que les presentacions 
del bloc sobrepassin més de deu minuts com a màxim. 

Sessió 12: Tens un minut 

Cap alumne haurà de superar un minut per respondre a la 
pregunta. Indicar que es poden fer servir apunts i 
assegurar que tots els alumnes tinguin les mateixes 
possibilitats. 

Possibles problemes que poden aparèixer: un excés de 
competitivitat que acabi esdevenint en disputa. 
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CONTE:  VIATGE MEDIEVAL 

 

 

 

Introducció:  
 

 

El professor explicarà als alumnes que emprarà un nou sistema per donar la classe en la que 

cada alumne serà protagonista en la immersió de la literatura medieval. 

Per tot això agafarem una posició per viatjar com si fos en un avió cap el passat,  esquena 

dreta,  peus recolzats al terra, actitud relaxada, tancarem els ulls, respirarem profundament, la 

música endinsarà i fent ús de la imaginació que os aniré nodrim crearem espais i connexions 

amb personatges de l’època que os explicaran el que feien, i el per que ho feien sempre guiats 

per companys a fi de fer mes fàcil el camí, que la vostra imaginació i creativitat anirà forjant. 

Dir als alumnes que es diguin a si mateixos. 

 

 

 

DIA 1 Viatge Medieval 

 

Corro cap a l’habitació desprès de sopar. Com cada nit, encenc el llum de l’habitació, obro un 

nou llibre d’aventures i m’adormo. Encara estic amb els ulls enganxats a aquest llibre de 

coberta robusta i fulls primíssims de color groc. Que explica les aventures d’un heroi del segle 

XV que es diu Tirant lo Blanc. Aquest cavaller és diferent del que he anat llegint fins ara, 

perquè no hi ha dracs ni fades i tot ho pot sol, fent duels aquí i allà, escrivint lletres de batalla 

al seu adversari i lluitant amb l’armadura fins a morir. 

-Caram!- jo no podria carregar 18 kg d’armadura i lluitar tan ferotgement com aquest Tirant. 

Acabava de adormint-me  quan em desperto de cop per un so semblant al d’un carro i una 

ferum intensa (1). 

Fregant-se els ulls, va descobrir que esta en un carrer polsós, amb una pudor intensa que el 

travessava de cap a cap. Va alçar-se i començà a caminar meravellant-se per tot el que 

l’envolta.  

Quan va fer dues passes, girà al primer carrer estret que trobà, i ensopega amb una església 

enorme amb petites finestres. Un home gran, a la porta demanava almoina i se’l mirà amb 

posat estrany. Tot seguit, un clergue sortí i pensant que en jo anava a cercar menjar, el féu 

passar. L’edifici comptava amb unes parets molt gruixudes i algunes pedres que la formaven 

tenien una forma estranya, com d’espina de peix. Li va estranyar que als murs no hi hagués 

cap pintura(2) Aquell home afable, sorprès del meu posat interessat, va presentar-se com a 

Ramon em va demanar amb un català que li va costar d’entendre (3), si volia pujar dalt del 

campanar. Jo vaig  que sí amb el cap i des d’allà vaig poder veure com era aquella ciutat on 

havia anat a parar. Més enllà de les muralles, el clergue assenyalava tot de terres conreades 

per gents que pertanyien al rei, que eren fora del portal vigilat per un rengle de guaites. A dins 

de les muralles, prop on  he iniciat la visita,  hi havia la plaça del mercat. Certament, el color 

d’aquella gent contrastava amb la blancor d’aquell clergue(4).Quant de moviment que hi ha! 

 

Consideracions per a l’explicació posterior del professor: 

Ciutat, disposició dels estaments socials i disposició de les ciutats. 

(1)explicació que no hi ha un servei de clavegueram). 

(2)explicar estil romànic i pas al gòtic). 

(3)explicar català antic), 

4)concepte príncep blau, no els toca el sol per això agafen color de les venes. Sang blava) 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Opus_spicatum
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Preguntes: 

-Com està construïda avui en dia la ciutat? 

-en que s’assemblen les ciutats actuals a la del conte? 

-Avui en dia hi ha alguna semblança a nivell d’estructura social amb el sistema feudal 

(privilegiats, no privilegiats…)? 

 

Treball pels alumnes: 

S’ha de realitzar debat en grup classe a través de les preguntes i portar l’historia a l’actualitat. 

 

 

 

DIA 2 Viatge Medieval 

 

Entrar en posició, relaxant-se i musica per continuar el viatge 

Vaig  entendre que aquell clergue havia de ser algú important pels gestos i la forma 

d’expressar-se. Estava molt preocupat perquè deia que l’església no tenia el paper que havia 

tingut en el passat. 

-No ho sé, potser amb la influència d’alguns llibres que han escrit autors com: Francesc 

Eiximenis, Vicent Ferrer, Anselm Turmeda tot pot tornar a ser com abans. – va dir en Ramon-. 

(1)així que va acomiadar-se amb diplomàcia i va marxar cap al mercat. Li havia fascinat tot 

aquell seguit de colors que havia pogut divisar des del campanar. Tanta gent movent-se amunt 

i avall! Va arribar-hi ràpidament. Si li havia costat d’entendre el català que parlava aquell que 

semblava ser un monjo,  seguir la llengua que parlava el poble, era gairebé impossible(2). Hi 

havia gent venent aliments que havien entrat a la ciutat de bon matí i que seguirien el seu 

recorregut al llarg del dia per altres ciutats. M’impressiona com treballa la gent amb les mans 

al carrer dels corders, al carrer dels clavetaires, al carrer dels sabaters i al carrer dels argenters  

(3).  

-Si sembla la fira d’artesania que fem enguany al poble!- vaig pensar  

Al terra hi quedava molta brutícia i una mica fastiguejat, decideixo entrar en una casa on hi 

havia llum als baixos. Era un obrador! 

Al entrar trobo tres persones. Un home gran: devia ser el mestre, un oficial i un noi petit que 

devia ser l’aprenent perquè anava una mica despistat.  sobta que enlloc trobés una noia 

treballant…(4) 

 L’aprenent, que semblava tenir poques ganes de treballar, se li acostà i li preguntà el seu 

nom.-Em dic ....... i tinc ..... anys. 

-Jo em dic Guerau, li contestà (5) i tinc nou anys. 

-Ja m’estranya que treballis, ets massa petit. (6). 

En Guerau no acabà d’entendre què li volia dir amb allò però em tibà de la samarreta, em 

carrega amb uns quants paquets i se m’endugué al carrer.  

Travessarem la ciutat i en Guerau m’ensenyà el palau del rei. Era molt luxós i estava molt ben 

custodiat per la guàrdia reial. Arribaren en cavall uns quants nois joves, portant diversos 

blasons (7)que deixaren l’animal a la porta i que foren rebuts amb grans honors, com si 

arribessin d’alguna una batalla. Havien estat les noces del rei d’Anglaterra amb la infanta de 

França, que havien durat un any i un dia, i els homes que servien el rei, després d’un període 

de calma i de poca activitat, estaven contents d’haver pogut mostrar la seva vàlua i fidelitat a 

l’orde de cavalleria mitjançant diversos tornejos on havien pogut enfrontar-se amb cavallers 

d’altres contrades (8). 

 

Consideracions per a l’explicació posterior del professor: 
 (1)explicar crisi eclesiàstica i prosa religiosa i moralitzant, també els altres tipus de prosa de 

l’època. També narrativa medieval 

(2)català antic, català modern 

(3)gremis en carrers. 
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(4)incorporació de la dona en el món laboral. Les dones i els nens a l’edat mitjana). 
(5)Gerard en català antic  

(6)edat laboral. 

(7) origen de la senyera, bandera. 

(8) referència al món cavalleresc, Esport (futbol) militars  

(9) L’any 1000 la pau i treva  1er sistema parlamentari de la historia  

 

Preguntes: 

-Quin paper té avui en dia l’església?  

-Quin és l’ús del català en l’actualitat? 

-quin sentit tenia l’escriptura de l’època i com es contrapesa amb l’actual? 

-Com funcionen els mercats actuals? 

-Amb quina edat es podia treballar a l’Edat Mitjana? I actualment? 

-Com és el sistema democràtic actual? En que es diferencia del de l’edat mitja? 

 

Treball pels alumnes: 

S’ha de realitzar debat en grup classe a través de les preguntes i portar l’historia a l’actualitat 

 

 

 

DIA 3 Viatge Medieval 

 

Entrar en posició, relaxant-se i musica per continuar el viatge 

 

En Guerau després del passeig em va ajudar a sortir de la ciutat emmurallada i va demanar 

permís a qui semblava que custodiava la porta de la muralla. Semblava que es coneguessin 

perquè van obrir de seguida. En sortir, vaig reconèixer tots aquells camperols que havia vist 

des del campanar. Em vaig  endinsar en el bosc i caminant durant hores fins que tot d’una 

sentí un soroll. M’amago darrera d’un arbre on trobà tres persones que semblaven reproduir 

un duel cos a cos.  Dos cavallers s’enfrontaven en una lluita ferotge que semblava que 

acabaria amb la vida d’un d’ells. Mentrestant, el tercer semblava que fos el jutge de la batalla. 

No hi havia cap mena de dubte. Era davant d’una justa! (1) 

Tal com vaig preveure, un dels dos aviat caigué a terra cobert de sang i l’altre es proclamà 

vencedor.  Aquest, que era molt àvid, em descobrí  estant fascinat entre la vegetació i em 

cridà. Tenia l’esquena amarada de suor i s’acostà fent mitges passes. El cavaller es presentà 

com Arnau de Rabat i deu de tenir només dos anys més que jo. Em pujà al cavall com si 

tingués molta pressa i cavalcarem durant mitja hora fins arribar a la muralla del que semblava 

una altra ciutat. Aquest cavaller servia al gran humanista Pere l’Honrós, un rei que ara escrivia 

les grandeses de la seva època perquè en quedés testimoni, com ja havien fet alguns dels 

grans reis d’altres segles i autors. (2) Entrarem en aquesta nova ciutat i en allotjarem al palau. 

Res tenia a veure amb el que havia vist des de fora quan l’havia acompanyat en Guerau.  

N’Arnau de Rabat va dir-me que conèixer el rei seria impossible ja que era d’alt llinatge i no 

rebia a tothom. Per això, em va dir que m’encomanaria a un escrivà de la Cancelleria Reial 

amb qui podria estar-s’hi durant aquella estona. 

-Mare meva, quants documents que hi ha aquí- vaig dir en arribar a la Cancelleria. 

L’escrivà li explicà que era el lloc on hi havia tots els documents reials que es traduïen a la 

llengua catalana i també li ensenyà altres que eren més antics, com ara bé aquells fets pels 

trobadors.  

-Però aquí hi ha molts poemes diferents?  

-És que hi havia gèneres diversos i després els joglars eren els encarregats de cantar aquestes 

composicions. (3).Però si vols saber més sobre aquest tema, potser hauries de parlar amb un 

poeta que viu temporalment aquí a la cort; es diu Ausiàs March. 
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Consideracions per a l’explicació posterior del professor: 
(1)explicació de la justa: elements i persones que hi intervenen. 

(2)cròniques. 

(3)explicació poesia trobadoresca, més importants trobadors i els seus gèneres. 

 

Preguntes: 

-Que són les justes? A quins elements de l’actualitat s’assemblen? 

-per a què serveixen les cròniques? Amb quins elements de l’actualitat es poden relacionar? 

-Què és un trobador? Quin sentit té en la seva època? A quin personatge  es pot assimilar a 

l’actualitat? 

Treball pels alumnes: 

S’ha de realitzar un petit debat en grup a través de les preguntes petit i portar l’historia a 

l’actualitat. 

 

 

 

DIA 4 Viatge Medieval 

 

Entrar en posició, relaxant-se i musica per continuar el viatge 

 

 

Tot seguint el consell de l’escrivà i em dirigeixo a la cambra on es troba Ausiàs March.. Tust a 

la porta. 

-Jo sóc aquell que es diu Ausiàs March. Sortir la veu de darrera de la porta 

Aquesta frase em va fer enrere per el respecte que inspirava, tot i així hi va entrar estant una 

llarga estona parlant de literatura. 

-Això de l’amor ha canviat. No hem de servir la dama si ens tracta amb menyspreu, per això 

vaig decidir que havíem de deixar a banda l’estil dels trobadors. (1). 

Ausiàs va anomenar a Bernat Metge que influït per els humanistes italians porta un nou 

concepte de l’ànima. (2). (3) 

 

Consideracions per a l’explicació posterior del professor:  

(1)explicació Ausiàs March,  estat del concepte “amor” a l’actualitat, obra: Cant espiritual. 

(2) aportació de Bernat Metge, valoració de les dones dins de la societat. 

(3)preparar pel proper dia, explicar les bases fonamentalistes del teocentrisme decadent cap 

l’humanismedebat a classe 

 

Preguntes: 

 

-Com es veu l’amor a l’època medieval? I ara? 

-Quin és el paper de la dona? Com és vista actualment a través de la música o els programes 

de televisió? 

 

Treball pels alumnes: 

S’ha de realitzar un petit debat en grup petit a través de les preguntes i portar l’historia a 

l’actualitat. 
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DIA 5 Viatge Medieval 

 

Entrar en posició, relaxant-se i musica per continuar el viatge 

 

Ausiàs  March va seguint parlant-me : 

-Jo he decidit d’escriure sobre l’amor en català, no he seguit la via del meu pare Jaume Marc i 

el meu oncle Pere Marc que varen seguir els temes de cavalleria, ans mes influït per Gilabert 

de Pròixita amb la seva cançó amorosa, Andreu Febrer que va traduir la Divina Comèdia al 

català o Jordi de Sant Jordi, fins hi tot on haig de retre homenatge ha de ser per Ramon Llull 

tot i sent un  religiós estrambòtic i geni per la varietat de temes tractats des de filosofia, 

alquímia, lògica, medecina, física, pedagogia, matemàtica i teologia amb la voluntat de 

convertir “els infidels a la fe de Crist” al cristianisme primitiu. La seva obra és un referent que 

perdurarà en el temps(1). 

-No se’n va sortir, doncs?-vaig preguntar?. 

I Ausiàs March va  dir-me que no. Tot i que va ser el pare de la llengua catalana, a mes de 

escriure amb llatí, àrab i provençal  

Em vaig va acomiadar-me del poeta i va seguir passejant ple claustre del palau. Em sento 

francament cansat, després d’aquest dia amb tantes emocions, m’assec a un racó a descansar 

una mica, just quan era a punt de tornar a agafar el son és quan va arribar n’Arnau de Rabat 

que venia de reunir-se amb el rei.  

 

Consideracions per a l’explicació posterior del professor: 

 

(1).Ramon Llull possible reflexió sobre la importància de la llengua catalana i estat actual. 

 

 

Treball pels alumnes: 

S’ha de realitzar un petit debat en grup petit (No hi ha preguntes guia) 

i portar l’historia a l’actualitat. 

 

 

 

DIA 6 Viatge Medieval 

 

Entrar en posició, relaxant-se i musica per continuar el viatge 

 

 

N’Arnau de Rabat venia de la mà d’un altre noble cavaller, de nom Joanot Martorell, a qui, en 

reconèixer ’l, volia fer-li tot un seguit de preguntes que l’inquietaven sobre el món dels 

cavallers. Però la son el va abatre abans de començar la conversa i va demanar repòs.  

Al obrir els ulls va llevar-se, de nou sense olors, sense carros, a la seva habitació amb el llibre 

pesant a sobre, amb la sensació d’haver viscut en un altre temps i amb la sensació d’haver-se 

quedat amb moltes preguntes per fer.  Potser trobaria resposta en aquell llibre que romania 

sobre seu. En tot cas es trobava  amb la ferma voluntat de seguir llegint sobre novel·les de 

cavalleries i conèixer nous títols i nous personatges d’aquella època. 

 

Consideracions per a l’explicació posterior del professor: 
Treballar petit text de “tirant” i la novel·la cavalleresca (teoria) 

 

Treball pels alumnes: 

Els nens han d’inventar un final diferent per la seva historia 

Quines preguntes podria haver-li fet a Joanot Martorell? 
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Línia de temps  

 

 

Social lluites territori, feudalisme, teocentrisme   Tornejos, burgesia, humanisme  

 

SIX SXII           SXIII                SXIV                 SXV 

 

Literària 

Forumiudicum           Ramon Llull    Prosa Religiosa,  Poetes  +   Ausiàs Marc 

Homilies d’Organyà        Cròniques                    Bernat Metge 

Trobadors                                           Novel·les cavalleria J. Martorell 

 


