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Guió didàctic  
 

EN TEMPS DELS CAVALLERS: TERRITORI I SOCIETAT FEUDAL 

És una visita didàctica adreçada als alumnes d’ESO a través de la qual els alumnes 

entraran en contacte amb la societat de fa 1.000 anys. D’una manera lúdica i 

participativa, reflexionant sobre com  s’organitzaven política, social i territorialment, 

intentarem descobrir les claus per entendre i interpretar el passat. La visita tindrà una 

durada d’1 h 30 min. Durant la visita, els alumnes recorreran les diferents zones de 

l’enclavament intentant descobrir, amb l’ajuda de l’educador, com era la vida en aquest 

enclavament. La visita es farà amb grups que no superin els 25 alumnes i cal que 

vagin acompanyats d’un mestre. 

 

ABANS DE VENIR CAL...  

 Saber què és un castell.  

 Situar cronològicament el món medieval tot establint els canvis i les continuïtats 

que es produeixen des del món antic fins a l’època moderna. 

 Conèixer el sistema social feudal.  

 

APRENDREM A...  

 Situar en el temps i en l'espai els fets històrics més rellevants vinculats a la 

història del Castell de la Santa Creu. 

 Comprendre el territori com a resultat de les interaccions al llarg del temps. 

 Identificar els processos i mecanismes socials, econòmics i polítics que 

conformen el modus vivendi de la societat feudal valorar-ne les conseqüències. 

 Valorar el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans i 

manifestació de la seva riquesa i diversitat. 

 Identificar les causes d'alguns conflictes relacionats amb l’evolució històrica del 

castell. 

 

QUÈ EXPLICAREM?  

 Estructura social i econòmica del món medieval. Jerarquies i territori. 

Reconèixer els factors de desenvolupament de la societat feudal, a partir de 

      l’ocupació i organització del territori i el seu posterior declivi.  
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 La vida quotidiana en el món medieval. 

 La religió i el paper de l’Església en el món medieval. 

 L’art romànic. Característiques i funcions. 

 L’urbanisme. Ciutat i territori. 

 El declivi del sistema feudal.  

 

TRANSFORMAREM LA INFORMACIÓ EN CONEIXEMENT MITJANÇANT...  

 Comprensió del temps cronològic per situar fets i etapes de l’evolució històrica 

per poder ubicar-nos en el món medieval. 

 Identificació i ús de diferents tipus de fonts (materials, iconogràfiques), valorant 

les seves aportacions al coneixement de les formes de vida en el passat. 

 Anàlisi de les formes de vida del món medieval (organització social, economia, 

creences, manifestacions artístiques, etc.) a través de les seves restes materials. 

 Identificació d'elements de canvi i continuïtat en les formes de vida de la cultura 

medieval envers l’actual. 

 Caracterització del sistema social feudal a partir de les relacions que 

s’estableixen entre els diferents estaments. 

 Valoració de la necessitat de protegir i difondre el patrimoni com a herència 

cultural els grups humans a partir de la visita al Castell de la Santa Creu. 

 

OBSERVACIONS 

 El Castell és un jaciment arqueològic a l’aire lliure en la seva major part. El 

terreny és irregular (roca i pujada) i per aquest motiu és important tenir present 

que: 

 Cal venir amb roba  i calçat còmodes. 

 En cas de pluja, atès que aquesta activitat es realitza a l’aire lliure, l’espai 

és molt relliscós, cosa que afecta la qualitat de la visita. Així, doncs, cal 

preveure la modificació de la data. 

 

  És important conèixer si teniu alumnes amb necessitats especials per tal que 

l’educador de patrimoni que conduirà el grup pugui adaptar si és possible 

l’activitat. No dubteu a trucar-nos. 

 


