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 INFORMACIÓ PROFESSORAT 
Aquest itinerari és un recorregut per les diferents muralles que es van construir a la ciutat, des de 
la fundacional romana (segle I aC) fins a les fortificacions de l’època moderna (segles XVII i XVIII), 
passant per la reforma baiximperial (segle III dC), la reforma carolíngia i el primer eixample de la 
ciutat (segle VIII) i les muralles baixmedievals (segles XI-XIV). El recorregut permet contemplar les 
restes d’aquestes diferents muralles i com s’han restaurat i adequat algunes d’elles amb la finalitat 
de visualitzar en el mateix terreny la història de la ciutat. 

L’itinerari pot ser autoguiat o acompanyat per un monitor. 

Per fer-lo, tant si és autoguiat com conduït per un monitor, el mestre disposa del llibret de Les 
muralles de Girona, amb tota la informació sobre aquest espai de la ciutat, i d’aquestes pautes que 
us descrivim tot seguit per donar suport als alumnes a l’hora de preparar-los per fer l’itinerari i de 
fer les fitxes.  

 

OBJECTIUS 

• Acostar-se a la història de la ciutat. 
 

• Entendre què és i què era una muralla, i què hi feia una muralla a Girona. 
 

• Veure com els canvis de la ciutat van condicionar els canvis en la muralla fins gairebé el 
present. 

 

• Observar aquests elements sobre el terreny, visitant-ne les parts més notables o més visibles. 
 

• Valorar la importància de preservar el patrimoni històric i monumental de les ciutats. 
 

GUIÓ DE L’ACTIVITAT 

El guió que us presentem és orientatiu i cada mestre pot adaptar-lo als seus 
interessos i als interessos dels alumnes. 

 

Abans de l’itinerari 

• Proposem que es parli a l’aula del que representava per a una ciutat haver de 
construir una muralla (motius, finalitats, etc.) i comparar-ho amb la nostra època.  

• Es poden buscar notícies a la premsa relacionades amb muralles i fer-ne un 
recull. 

 
 
 
 

 
 Durant l’itinerari 
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• Proposem que, durant l’itinerari, els alumnes es fixin bé en les explicacions de 
l’educador i que en prenguin nota per contestar posteriorment les fitxes. 
Igualment, l’educador els donarà l’oportunitat per preguntar tot allò que els 
provoqui dubtes. 

• Realització de la fitxa 1: és recomanable que els alumnes portin la fitxa 1 durant  
l’itinerari amb la finalitat d’anar anotant sobre el plànol el recorregut i les parades. 
 
Després de l’itinerari 
 

Per realitzar a l’aula. 

Fitxa 2. Les muralles: funcions, estructura, simbolisme. 

Concepte general sobre el sentit de les muralles i la seva estructura. 

Fitxa 3. La muralla romana. 

Fundació de la ciutat i característiques de la muralla romana fundacional. 

Fitxa 4. La reforma baiximperial. 

Època i característiques de la primera reforma de la muralla de Girona. 

Fitxa 5. La reforma carolíngia. 

Època i característiques de la reforma carolíngia. 

Fitxa 6. Les muralles baixmedievals. 

Construcció de noves muralles a l’època baixmedieval i reconeixement del 
seu traçat sobre el plànol. 

Fitxa 7. Les fortificacions d’època moderna. 

Les muralles a partir del segle XVII, amb la incorporació de nous elements: 
fortins, baluards i llunetes. 

Fitxa 8. Impressions 

Fitxa molt subjectiva sobre la impressió que els ha causat el recorregut 
per les muralles. 

 

Important: Us agrairem que, un cop contestada l’última fitxa (fitxa 8), ens la retorneu a La 
Caseta. Amb el conjunt de respostes rebudes, procedirem a fer un buidatge i un estudi sobre 
quina és la visió de les muralles de Girona que tenen els alumnes que la visiten. 

 


