
 

El Cid i els regnes cristians peninsulars 

 

 

 

1- Activitat introductòria: lectura i 

dramatització d’un fragment del poema.  

 

 
 

2. Petit resum de la biografia de Rodrigo Díaz de Vivari.  Preguntes a *tenir en *compte: 

1.      En quin lloc va néixer Rodrigo Díaz? A quina província espanyola pertany?       

2.      Quants anys va viure?       En quin segle?       

3.      A quin grup social pertany la seva família?       

4.      Quan va quedar orfe, qui era el rei de Castella?       

5.      Aquest rei tenia fills, quins eren els seus noms?       

6.      Quan li diuen El *Campeador?      

7.      Què significa Cid?        

8.      Quin era el nom de la  dona del Cid?   

9.      I el nom de les seves filles?   

10.  Quan i on mor?   

11.      A Rodrigo Díaz també li criden, afectuosament, Mío Cid. Com traduiries Mío Cid al 

llenguatge actual?  

12.    Dos fills  homes de Ferran I van ser, successivament reis de Castella. Quin ho va ser 

primer i quin després?      

13.      Un dels dos germans va ser amic de Rodrigo Díaz des de la infància quin dels dos?   



                        

14.      Quin rei va bandejar a Rodrigo Díaz 

de Castella?   

15.      Què significa “desterrament”?  

16.      En quin any ho va bandejar per primera vegada?   I la segona?    

17.      Quines terres conquista després del segon desterrament?   

18.      On està enterrat el Cid?   

19.      Què va haver de jurar Alfons VI a la Jura de Santa Gadea?   

20.      Quan mor el rei Ferran reparteix el seu regnes entre el seu fills. Què rep cadascun? 

21.     Com es deia el seu cavall? 

http://recursostic.educacion.es/eda/web/tic_2_0/informes/garcia_monedero_gloria/EL_CID/q

uest4.html  

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2012/05/25/rodrigo-diaz-de-vivar-el-cid-campeador/  

https://www.caminodelcid.org/cid-historia-leyenda/cid-historico/  

http://blog.harca.org/2016/04/12/qui-fou-el-cid-campeador/  

https://www.elespanol.com/cultura/historia/20191202/toda-verdad-cid-carne-hueso-leyenda-

batalla/448455428_0.html 

https://www.slideshare.net/maypalazuelos/datos-histricos-sobre-el-cid-11958339  

http://www.fuenterrebollo.com/Fuero-Castilla/Cid/cid-campeador.html  

http://recursostic.educacion.es/eda/web/tic_2_0/informes/garcia_monedero_gloria/EL_CID/h

istoria/historia3.html  

http://recursostic.educacion.es/eda/web/tic_2_0/informes/garcia_monedero_gloria/EL_CID/h

istoria/historia2.html  

 

3. El Camí del Cid (Quins pobles i ciutats va 

recórrer el Cid).. 

https://www.caminodelcid.org/  

Busca un mapa i marca els llocs. Amb la 

informació obtinguda elabora una guia turística 

d’aquests llocs i organitza un viatge turístic. 

http://recursostic.educacion.es/eda/web/tic_2_0/informes/garcia_monedero_gloria/EL_CID/quest4.html
http://recursostic.educacion.es/eda/web/tic_2_0/informes/garcia_monedero_gloria/EL_CID/quest4.html
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2012/05/25/rodrigo-diaz-de-vivar-el-cid-campeador/
https://www.caminodelcid.org/cid-historia-leyenda/cid-historico/
http://blog.harca.org/2016/04/12/qui-fou-el-cid-campeador/
https://www.elespanol.com/cultura/historia/20191202/toda-verdad-cid-carne-hueso-leyenda-batalla/448455428_0.html
https://www.elespanol.com/cultura/historia/20191202/toda-verdad-cid-carne-hueso-leyenda-batalla/448455428_0.html
https://www.slideshare.net/maypalazuelos/datos-histricos-sobre-el-cid-11958339
http://www.fuenterrebollo.com/Fuero-Castilla/Cid/cid-campeador.html
http://recursostic.educacion.es/eda/web/tic_2_0/informes/garcia_monedero_gloria/EL_CID/historia/historia3.html
http://recursostic.educacion.es/eda/web/tic_2_0/informes/garcia_monedero_gloria/EL_CID/historia/historia3.html
http://recursostic.educacion.es/eda/web/tic_2_0/informes/garcia_monedero_gloria/EL_CID/historia/historia2.html
http://recursostic.educacion.es/eda/web/tic_2_0/informes/garcia_monedero_gloria/EL_CID/historia/historia2.html
https://www.caminodelcid.org/


4. En quants cants es divideix El Cantar de Mio Cid?  Has de descriure breument que es narra 

en cadascun d'ells. 

Preguntes a tenir en compte quan facis els resums: 

Com es diu el primer cantar? 

1. Qui acompanya al Cid en el seu desterrament? 

2. Quina terra abandona? 

3. On deixa a la seva família? 

4. Contra qui lluita? 

5. Què obté en aquests combats? 

6. A qui derrota i fa presoner? 

 

Com es diu el segon cantar?  

1. Quina important terra conquista? 

2. Què obté del rei? 

3. Amb qui es reuneix en la terra conquistada? 

4. Amb qui casa a les seves filles? 

5. Per què el Cid accedeix al fet que les seves filles es casin amb aquests infants? 

 

Com es diu el tercer cantar? 

1. Com són els infants de Carrión? 

2. Per què es volen venjar? 

3. Com ho fan? 

4. A qui demana justícia el Cid? 

5. Qui venç als infants de Carrión? 

6. Amb qui es casen les filles del Cid? 

http://recursostic.educacion.es/eda/web/tic_2_0/informes/garcia_monedero_gloria/EL_CID/q

uest5.html  

 

http://recursostic.educacion.es/eda/web/tic_2_0/informes/garcia_monedero_gloria/EL_CID/quest5.html
http://recursostic.educacion.es/eda/web/tic_2_0/informes/garcia_monedero_gloria/EL_CID/quest5.html


5. Castells Medievals (Parts d’un Castell). Busca la imatge d’un castell medieval, dibuixa’l i 

marca les seves parts.  

On se situaven?                                                                                       

Qui hi vivia? 

Quines activitats es duien a terme dins? 

https://sites.google.com/site/castellscavallersdames/castells-

medievals  

http://www.xtec.cat/~jcastele/projecte/castell.htm  

 

 

6. Fes un resum de la de la societat, la política i l’economia  de l’edat mitjana. 

 

7- Com estava configurada la Península ibèrica en temps del Cid. Busca i copia un mapa que 

demostri aquesta divisió territorial 

Quines unitats polítiques podem distingir al segle XI? 

Com canvia al llarg de l’edat mitjana fins el 1492? Busca mapes de diferents moments històrics 

i dibuixa’ls. Quins regnes es creen? 

Quantes cultures convivien a la Península? 

 

8- De tot el que has aprés, com definiries al Cid com un heroi que defensa al seu rei, com un 

mercenari, com un noble ambiciós que només busca el seu profit? Pensa en com es 

comportaven els nobles en aquesta època. 

 

 

 

https://sites.google.com/site/castellscavallersdames/castells-medievals
https://sites.google.com/site/castellscavallersdames/castells-medievals
http://www.xtec.cat/~jcastele/projecte/castell.htm

