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Antoni Gaudí: l’artista 

Tallers a l’aula 
(Guió didàctic cicle 

mitjà) 
 

 

Un dia a un castell medieval! 
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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 en què els nobles instauraven les lleis que, 
sovint injustament, els pagesos es veien obligats a complir.  
 

Què cal saber abans de fer l’activitat? 
• Haver sentit a parlar dels nobles i els castells. 

 
Competències bàsiques 
Conviure i habitar el món 

• Situar etapes i fets de la historia personal per entendre el pas del temps. 

• Descriure canvis i continuïtats. 

• Plantejar preguntes. 

• Identificar evidencies i treure conclusions. 

• Participar en un treball col·lectiu a l’aula. 

• Participar en una activitat col·lectiva. 
 
Competències comunicatives 

• Expressar idees i organitzar informacions. 

• Comunicar idees i informacions de forma oral. 

• Utilitzar vocabulari adequadament. 
 
Competències metodològiques 

• Plantejar preguntes que siguin objecte d’investigació. 

• Utilitzar habilitats per al tractament de la informació. 

• Contrastar informacions a partir de documentacions diverses. 

• Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi d’informació. 
 
Competències personals 

• Buscar els fonaments de la identitat personal. 

• Aplicar projectes personals de manera responsable i creativa. 

• Desenvolupar habilitats personals que afavoreixin les relacions interpersonals. 

 
Objectius 
• Conèixer les funcions d’un cavaller. 

• Explicar com seria la forma de vida dels pagesos en aquell temps. 

• Identificar les eines dels pagesos. 
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• Anomenar l’avituallament d’un cavaller. 

• Observar l’estructura d’un castell medieval a través d’una maqueta.  

• Aprendre amb els companys. 
 

Continguts 
• L’enunciació de preconceptes a través d’un conte participatiu. 

• L’observació de materials didàctics. 

• L’anàlisi de reproduccions.  

• Reconeixement de les diferencies socials. 

• Aplicació de conceptes bàsics sobre la història medieval catalana. 

• Realització d’un escut nobiliar. 

 
Objectius 
• Els personatges de l’època medieval. 

• El noble i el castell 

• Els pagesos i el mas. 

• Els joglars. 

• Les relacions socials dins el territori. 

• Les eines i les feines. 

 
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. 

• L’observació de diferents reproduccions d’objectes relacionats amb el món cavaller 
els aproparà a aquesta classe social. 

• Cada alumne s’elaborarà un escut nobiliari que representi un tret identificador de la 
seva família. 

 

Temps i necessitats 
El temps total del taller és de dues hores. 
Aquesta activitat es pot fer a l’aula. 


