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 INFORMACIÓ PROFESSORAT 

 

La Girona medieval és un itinerari pels diferents burgs o barris de la Girona medieval en 
què es pot observar el creixement de la ciutat en aquesta època, els carrers i les cases 
medievals, els edificis més emblemàtics. Mitjançant un recorregut pels barris de Sant Pere 
i Sant Feliu, Força Vella, Areny i Mercadal, rememorarem com era la vida dels ciutadans 
en una ciutat plena de voltes i veurem on es feien els mercats, on vivien els que dirigien la 
ciutat, quin era el poder i el patrimoni de l’Església, entre altres temes. 

 

OBJECTIUS 

• Acostar-se a la història de la ciutat. 
• Entendre com era i com es vivia en una ciutat medieval. 
• Valorar la importància de preservar el patrimoni històric i monumental de les 

ciutats. 
 

MATERIAL 

• Dossier per al professorat 
• Fitxes de treball per a l’alumnat 
• Itinerari 

 

GUIÓ DE L’ACTIVITAT 

Abans de l’itinerari 
 
Amb la finalitat de conèixer prèviament el lloc que es visitarà i tot allò que s’hi podrà veure, 
proposem: 
 
 Estudiar el plànol de l’itinerari i observar els quatre burgs o barris que es visitaran: Sant 
Pere i Sant Feliu, Força Vella, Areny i Mercadal. 
 
 Buscar als mitjans de premsa locals, o per internet, alguna notícia d’actualitat 
relacionada amb cada un dels barris. 
 
 Buscar la definició de “època medieval” i situar els segles de durada. 
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Durant l’itinerari 
 
 Durant l’itinerari, els alumnes poden omplir la fitxa 1, resseguint sobre el plànol el camí 
que es va recorrent i marcant les parades. 
 
 És aconsellable que, durant l’itinerari, els alumnes portin paper i llapis per anotar les 
dades més rellevants que se’ls expliqui, ja que, posteriorment, els podrà servir per 
completar les fitxes. 
 
 
Després de l’itinerari 
 
Un cop a l’aula, és important que els alumnes realitzin la resta de les fitxes per concretar i 
acabar el treball sobre l’itinerari de la Girona medieval. 
 
 
Important 
 
Us agrairem que, un cop contestada l’última fitxa (fitxa núm. 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 més subjectiva de la Girona medieval que tenen els alumnes que la 
visiten. 

 
 

 

 

 

 

 


