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Serveis culturals i didàctics

GIRONA MEDIEVAL
PROGRAMACIÓ DEL DIA
Arribada a l’hora concreta al pont de Sant Feliu (pàrking dels autocars) i esmorzar.
Durada de la visita 2h30mins. aproximadament.
Es finalitza la visita en la Rambla de la Llibertat.
Aquesta programació pot ser modificada segons les seves necessitats.

OBJECTIUS
-

Entendre la societat i la forma de viure a l’Edat Mitjana.
Estudiar l’estructura de la ciutat medieval i alguns dels seus barris més
característics.
Reconèixer els poders civils i religiosos i llurs edificis.
Relacionar els esdeveniments més rellevants de la Catalunya Medieval amb
Girona.
Analitzar la convivència entre dues cultures i religions: cristians i jueus. Estudi
del call i la seva comunitat.
Percebre els trets artístics de l’art romànic i gòtic i saber diferenciar-los.
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.
- Ús de mapes, plànols i textos com a font d’informació i d’estudi.
- Aplicació correcta de la terminologia referida al període històric.
- Formulació d’hipòtesis.
Fets, conceptes i sistemes conceptuals
- La història de la Girona medieval.
- La ciutat medieval i l’estat feudal.
- La vida quotidiana a l’Edat Mitjana.
- Els edificis medievals:
o civils
o religiosos

Cultura Itinerant S.L.
Av. Vallcarca, 238, bxos 2ª
08023 BARCELONA
Telèfon: 934175563 - 935171768
http://www.itinerants.net
itinerant@itinerants.net
U

N

V

Cultura itinerant
I

A

T

G

E

P

E

R

L

A

C

U

L

T

U

R

A

Serveis culturals i didàctics
-

Els elements arquitectònics.

Actituds, valors i normes
- Expressar les pròpies idees.
- Respectar l’opinió dels altres.
- Interès per conèixer el patrimoni.
- Valoració positiva de la defensa de la identitat nacional de Catalunya pel que fa
al patrimoni històrico-artístic.
- Consciència que la cultura pròpia no és ni l’única ni la millor.
- Participació activa.

ITINERARI
-

-

-

-

Començarem el recorregut al monestir de Sant Pere de Galligants, edifici
religiós romànic, on farem una petita introducció de l’estructura de la ciutat
medieval.
Pujant cap a la ciutat, entrarem als Banys Àrabs.
Posteriorment arribarem a les muralles, on es farà un petit resum dels orígens
de la ciutat de Girona i la importància de la muralla com a límit de la ciutat.
Just al costat, entrarem a l’església de Sant Feliu*, edifici gòtic i directament
relacionat amb la llegenda de Sant Narcís, originada en l’època medieval.
Caminarem fins a la plaça de la Catedral. Explicarem la Catedral* i la Pia
Almoina. Entrarem a la Catedral i al sortir pujarem a la muralla pròxima a
l’absis de l’església.
Seguidament entrarem al que era el call. Passejarem pels seus carrers estrets
imaginant-nos com era la vida en època medieval i quina relació tenia aquesta
cultura amb la cristiana, les seves avinences i els seus problemes.
Finalitzarem al carrer Argentaria per entendre el funcionament dels gremis.
Totes les explicacions són adaptades al nivell dels alumnes.

OBSERVACIONS
*El preu de l’entrada a la Catedral i la Basílica de Sant Feliu no queda inclòs en el
preu grup-classe. El preu per alumne/a és d’1,20 €., excepte les escoles que
pertanyen a la Diòcesis de la Catedral de Girona que tenen l’entrada gratuïta.
*El preu de l’entrada als Banys Àrabs no queda inclòs en el preu grup-classe. El
preu per alumne/a és d’1 €., excepte les escoles que pertanyen a la Comarca del
Gironès que tenen l’entrada gratuïta.
*Visites opcionals gratuïtes, el Museu Jueu i el Monestir de Sant Pere de
Galligants.

