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Serveis culturals i didàctics

BARCELONA MEDIEVAL
PROGRAMACIÓ DEL DIA
Arribada a l’hora concretada a la Plaça de la Catedral i esmorzar.
Durada de la visita 2h30mins. aproximadament.
Es finalitza en el carrer Montcada.
Aquesta programació pot ser modificada segons les seves necessitats.

OBJECTIUS
-

Entendre la forma de viure de la societat a l’Edat Mitjana.
Reconèixer els poders civils i religiosos i llurs edificis. Estudiar l’estructura de la
ciutat i alguns dels seus barris més característics.
Identificar els principals oficis que hi havia en l’època medieval.
Analitzar el comerç com a font de creixement de la ciutat i d’una nova classe
social.
Relacionar els esdeveniments a la Catalunya medieval amb els canvis socials,
institucionals i urbanístics a Barcelona.
Estudiar l’art gòtic, fent èmfasi a les característiques del gòtic català, i saber
diferenciar-lo de l’art romànic.
Respectar i valorar el patrimoni històrico-artístic.

CONTINGUTS
Continguts de procediments
-

-

Observació de tot tipus de restes materials i manifestacions artístiques d’altres
temps a fi d’esbrinar i reconèixer la informació històrica i estètica que
comporten.
Aplicació correcta de la terminologia referida al període històric.
Ús de mapes, plànols i textos com a font d’informació i d’estudi.
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Serveis culturals i didàctics
Fets, conceptes i sistemes conceptuals
-

-

El context històric de la Barcelona medieval.
La ciutat medieval i l’estat feudal.
La vida quotidiana a l’Edat Mitjana.
L’art romànic i gòtic.
Els edificis medievals:
o civils
o religiosos
Els elements arquitectònics.

Actituds, valors i normes
-

Expressar les pròpies idees.
Respectar l’opinió dels altres.
Interès per conèixer el patrimoni.
Mantenir una actitud de tolerància, crítica i participativa.
Valoració positiva de la defensa del patrimoni històrico-artístic.

ITINERARI
-

-

-

-

Començarem el recorregut a la plaça de la Catedral. Explicarem aquesta i la Pia
Almoina per a entendre la importància de l’Església a l’Edat Mitjana. Entrarem
a la Catedral.
Sortint del claustre i a través del carrer del Bisbe arribarem a la plaça Sant
Jaume, on explicarem les funcions del Consell de Cent i de la Diputació del
General.
Seguidament anirem a la plaça del Rei. Explicarem el Palau Reial Major i el seu
paper dins de la ciutat.
Creuarem les antigues muralles romanes per arribar a l’església de Santa Maria
del Mar on explicarem les característiques de l’art gòtic. Veurem amb
deteniment l’església, on aprofundirem en les característiques del gòtic català.
Posteriorment donarem un tomb pel barri de la Ribera, on explicarem la vida
quotidiana d’aquest populós barri marítim i gremial de l’Edat Mitjana.
Després anirem al carrer Montcada, on veurem les estructures dels palaus
medievals (els dilluns estan tancats) i on estudiarem el naixement de la nova
classe rica de mercaders, fruit del comerç pel Mediterrani.
Totes les explicacions són adaptades al nivell dels alumnes.

