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Breu descripció del projecte: Realització d'un mercat medieval amb parades de productes artesanals inspirats en aquesta època. Disseny de la retolació de la parada, del cartell identificador del 
gremi escollit amb lletres pròpies d'aquesta etapa històrica, dels materials, així com la vestimenta emprada. Representacions teatrals per obrir i tancar el mercat pensant en els joglars i trobadors 
medievals. 

Pregunta clau: Per què els mercats medievals han tingut tanta embranzida i bona acollida aquests últims anys al nostre entorn? El nostre pot arribar a servir d'exemple per entendre-ho?

Objectius d'aprenenatges - Criteris i indicadors d'avaluació
OBJECTIUS D'APRENENTATGE CRITERIS D'AVALUACIÓ INDICADORS DE RESULTAT O QUALITAT ÀMBIT I DIMENSIÓ

Nivell satisfactori Nivell de notabilitat Nivell d'excel·lència

Cercar possibles comparacions 
sobre la distribució de la societat 
feudal i les funcions estamentals 
de la societat medieval i les 
funcions i distribució d'aquestes a 
l'actualitat.

Conèixer la distribució de la societat 
feudal i les funcions estamentals de 
l'Edat Mitjana i quin llegat cultural ens 
han deixat a l'actualitat en quant a 
distribució de poders i com han 
evolucionat o involucionat aquestes 
funcions estamentals .

Identifica les 
funcions i la 
distribució 
estamental de l'Edat 
Mitjana i és capaç 
de veure aquest 
procés evolutiu fins 
a la societat actual.

Identifica les funcions i la 
distribució estamental de 
l'Edat Mitjana i és capaç de 
veure aquest procés 
evolutiu fins a la societat 
posant exemples actuals 
d'aquesta comparativa i els 
respectius canvis de 
funcions.

Identifica les funcions i la distribució 
estamental de l'Edat Mitjana i és 
capaç de veure aquest procés evolutiu 
fins a la societat actual posant 
exemples d'aquesta comparativa i els 
respectius canvis de funcions i 
determina els períodes on han 
aparegut els canvis i les causes i 
conseqüències que se n'han derivat.

Àmbit social - Històrica C1, 
C2, C3 Àmbit lingüístic - 
Expressió escrita C4, C5, 
C6. Àmbit personal i social - 
Aprendre a aprendre C2 
Àmbit digital - Dimensió 
interpersonal i col·laboració 
C8

Plantejar hipòtesis sobre els 
elements clau que ens ajudin a 
entendre per què els mercats 
medievals tenen tan bona 
acollida a l'actualitat.

Identificar els elements clau que ajuden 
a tenir una bona acollida a l'actualitat 
dels mercats medievals.

Identifica els 
elements clau que 
ajuden a tenir una 
bona acollida a 
l'actualitat dels 
mercats medievals.

Identifica els elements clau 
que ajuden a tenir una bona 
acollida a l'actualitat dels 
mercats medievals i, a més, 
proposa diversos exemples 
dels elements coclusius.

Identifica els elements clau que 
ajuden a tenir una bona acollida a 
l'actualitat dels mercats medievals i, a 
més, proposa diversos exemples dels 
elements coclusius i en proposa noves 
possibilitats com a conseqüència de 
l'actualitat.

Àmbit social - Cultural i 
artística C8                                                     
Àmbit lingüístic - Expressió 
escrita C4, C5, C6                                  
Àmbit personal i social- 
Aprendre a aprendre C2       
Àmbit digital - Dimensió 
interpersonal i col·laboració  
C8

Investigar els elements que 
provoquen interès per la compra 
entre un producte artesal versus 
un producte industrial.

Conèixer els elements que provoquen la 
compra de productes industrials o 
artesanalsa l'actualitat.

Coneix les causes 
que provoquen la 
compra de 
productes industrials 
o artesanals.

Coneix les causes que 
provoquen la compra de 
productes industrials o 
artesanals i s'ha interessat 
per les conseqüències 
d'aquesta manera 
d'entendre la vida.

Coneix les causes que provoquen la 
compra de productes industrials o 
artesanals. S'ha interessat per les 
conseqüències d'aquestes maneres 
d'entendre la vida. Introdueix elements 
al mercat medieval per fer-ho visible i 
publicitar-ho com a element de reclam 
de compra-venda.

Àmbit social - Cultural i 
artística C10                         
Àmbit cientificotecnològic - 
Salut C12, C14                       
Àmbit lingüístic - Expressió 
escrita C4, C5, C6.             
Àmbit digital - Dimensió 
interpersonal i col·laboració  
C8

Organitzar un mercat medieval 
amb les seves parades 
artesanals. 

Redactar i presentar detalladament un 
projecte de parada artesanal, 
vestimenta i espectacle emmarcat en 
l'Edat Mitjana.

Presenta i redacta 
detalladament un 
projecte de parada 
artesanal, vestuari i 
espectacle 
emmarcat en E. M.

Presenta i redacta 
detalladament un projecte 
de parada artesanal, 
vestuari i espectacle 
emmarcat en E. M., sense 
cap tipus d'anacronismes.

Presenta i redacta detalladament un 
projecte de parada artesanal, vestuari 
i espectacle emmarcat en E. M., sense 
cap tipus d'anacronismes. La 
confecció dels productes i la 
presentació està basada clarament en 
investigacions sobre productes i 
materials que podríem trobar de l'Edat 
Mitjana.

Àmbit social -  Històrica C2,  
Cultural i artística C8, C10.                                  
Àmbit lingüístic - Expressió 
escrita C4, C5, C6                     
Àmbit artístic- Societat i 
cultura C9                         
Àmbit cultural i valors - 
Interpersonal C5                        
Àmbit personal i social - 
Participativa C4                       

Investigar per a l'elaboració de 
productes artesanals que 
podríem trobar a l'Edat Mitjana a 
partir dels interessos particulars 
de cada alumne.

Elaborar productes artesanals tenint en 
compte els materials i processos 
necessaris que es durien a terme a 
l'Edat Mitjana.

Elabora el producte 
escollit de manera 
artesanal.

Elabora el producte de 
manera artesanal i, a més, 
el resultat és l'addient.

Elabora el producte de manera 
artesanal i, a més, el resultat és 
l'addient. El producte no té cap 
mancança i podria vendre's sense 
dificultat en qualsevol mercat medieval 
de qualsevol poble.

Àmbit Artístic -  
Comunicació oral C7       
Àmbit social - Dimensió 
cultural i artística C10.           
Àmbit Científicotecnològic - 
Indagació de fenòmens 
naturals i de la vida 
quotidiana C1; Mediambient 
C11; Salut C12, C14

Cercar activitats lúdiques d'arrel 
medieval que promoguin l'interès 
del públic per visitar el Mercat 
Medieval. 

Crear activitats lúdiques d'arrel 
medieval per proume l'interès del públic 
per visitar el Mercat Medieval.

Crea una activitat 
lúdica d'arrel 
medieval.

Crea una activitat lúdica 
d'arrel medieval on es veu 
la cerca i la investigació 
d'aquesta activitat en el 
fons. 

Crea una activitat lúdica d'arrel 
medieval on es veu la cerca i la 
investigació d'aquesta activitat en el 
fons. S'empra material o vestuari que 
podria ser extret de l'Edat Mitjana.

Àmbit lingüístic - Literària 
C12.                                        
Àmbit educació física - 
actvitat física i temps de 
lleure C7; Expressió i 
comunicació corporal C8                                

Plantejar hipòtesis sobre què hi 
ha al darrere de l'èxit o fracàs en 
una societat on crear i promoure 
activitats lúdiques i artístiques 
participatives i engrescadores 
van més enllà del simple fet 
participatiu per qüestions 
econòmiques, polítiques o 
socials. 

Crear i promoure activitats lúdiques i 
artístiques per tal que la diada medieval 
sigui el més semblant a la realitat, 
comparable a qualsevol poble, on la 
participació del major nombre possible 
de la comunitat determini l'èxit o fracàs 
de l'activitat proposada.

Elabora una 
publicitat convincent, 
correcta i addient on 
s'informa del Mercat 
Medieval i del 
producte que pot 
trobar a la seva 
parada.

Elabora una publicitat 
convincent, correcta i 
addient on s'informa del 
Mercat Medieval i del 
producte que pot trobar a la 
seva parada amb un format 
prou característic del que es 
trobarà.

Elabora una publicitat convincent, 
correcta i addient on s'informa del 
Mercat Medieval i del producte que 
pot trobar a la seva parada amb un 
format prou característic del que es 
trobarà. És tan original i creatiu el 
format que la publicitat per ella 
mateixa ja provoca interès entre el 
públic.

Àmbit lingüístic - Literària 
C12.                                    
Àmbit artístic - Societat i 
cultura C9.                            
Àmbit cultura i valors - 
Sociocultural C7 i C10

Competències bàsiques pròpies de cada àmbit
ÀMBIT LINGÜÍSTIC - CATALÀ
Dimensió comprensió lectora Dimensió expressió escrita Dimensió comunicació oral Dimensió literària Dimensió plurilingüe i intercultural

C4, C5, C6 C12
ÀMBIT LINGÜÍSTIC - CASTELLÀ
Dimensió comprensió lectora Dimensió expressió escrita Dimensió comunicació oral Dimensió literària Dimensió plurilingüe i intercultural

ÀMBIT LINGÜÍSTIC - LLENGUA ESTRANGERA
Dimensió comunicacio oral Dimensió comprensió lectora Dimensió expressió escrita Dimensió literària Dimensió transversal actitudinal i plurilingüe

ÀMBIT MATEMÀTIC

Dimensió resolució de problemes Dimensió raonament i prova Dimensió connexions
Dimensió comunicació i 
representació

ÀMBIT CIENTÍFICOTECNOLÒGIC
Dimensió indagació de fenòmens 
naturals i de la vida quotidiana

Dimensió objectes i sistemes 
tecnològics de la vida quotidiana Dimensió mediambient Dimensió salut

C1 C11 C12, C14
ÀMBIT SOCIAL
Dimensió històrica Dimensió geogràfica Dimensió cultural i artística Dimensió ciutadana

C1, C2, C3 C7 C8, C9, C10



ÀMBIT ARTÍSTIC

Dimensió percepció i escolta
Dimensió expressió, interpretació 
i creació Dimensió comunicació oral Dimensió societat i cultura

C7 C9
ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA
Dimensió activitat física 
saludable Dimensió esport Dimensió activitat física i 

temps de lleure
Dimensió expressió i 
comunicació corporal

C6 C8
ÀMBIT CULTURA I VALORS
Dimensió personal Interpersonal Dimensió sociocultural

C3, C4 C5 C7, C10
ÀMBIT DIGITAL

Dimensió instruments i 
aplicacions

Dimensió del tractament de la 
informació i organització dels 
entorns de treball i aprenentatge

Dimensió comunicació 
interpersonal i col·laboració Dimensió ciutadana, hàbits, 

civisme i identitat digital

C8
ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL
Autoconeixment Aprendre a aprendre Participació

C1 C2 C4
Contingut clau / Contingut específic Àrea
CC19. Text argumentatiu Llengua catalana i literatura
CC19. Text predictiu (només algun grup) Llengua catalana i literatura
CC13, CC15 i CC19. Text teatral (només alguns grups) Llengua catalana i literatura
CC19. La publicitat Llengua catalana, castellana i anglesa
CC4 i CC15. Relació dels astres amb l'agricultura i la vida a l'E. M. Eclipsis. Biologia i geologia
CC13. El Lapidari: La influència de les propietats dels minerals en la vida 
de les persones (un grup) Biologia i geologia

CC29. Les epidèmies de l'Edat mitjana (un grup) Biologia i geologia
CC28 i CC7. Sabó com a remei curatiu. Elaboració de sabó. (un grup) Física i Química
CC28. Les plantes medicinals i principis actius. (alguns grups) Biologia i geologia
CC29. Aliments i nutrients a l'Edat mitjana. El pa. (alguns grups) Biologia i geologia
CC4, CC6 i CC8. L'Edat Mitjana. L'estructura social. L'església. Els gremis. Ciències socials
CC1, CC6 i CC8. Vincles entre l'Edat Mitjana i l'actualitat. Ciències socials
CC10, CC14, CC15, CC16 i CC21. Visita a la ciutat de Girona per 
comparar com vivien les diferents cultures medievals en una mateixa 
ciutat. Museus

Ciències socials i Cultura i Valors

CC12. L'art romànic i gòtic. Els vitralls. (alguns grups) Ciències socials i Educació Visual i Plàstica
CC10, CC11. Taller de ceràmica Visual i plàstica
CC4, CC9.  Disseny de la parada Visual i plàstica
CC8, CC10 i CC12. Malabars (alguns alumnes) Educació física
CC9, CC22 i CC24. Document de text compartit a google drive a través de 
treball cooperatiu. Digital

CC10, CC14I CC19Diari de treball d'equip cooperatiu. Personal i social
Temporització: 30 hores (2 mesos)

Desenvolupament del projecte                                                                                                                                                                                                                                                                   
1a sessió.  Presentació del projecte. Objectius. Criteris d'avaluació. Entregables. Producte final de grup per a la parada del Mercat Medieval.                                                                                                                                                                                  
2a sessió.  Granollers i Girona, ciutats medievals. Article sobre Els estaments a l'Edat Mitjana.                                                                                                                                                                                    
3a sessió. Formació de grups (4 alumnes per grup heterogeni) per interessos estamentals i tria argumentada del tema sobre el qual volen investigar i presentar a la seva parada artesanal. Full de 
demanda de material necessari per dur a terme la consecució del producte manufacturat. Presentació del calendari del projecte amb el taller de ceràmica i la sortida a Girona inclosos. Diari de 
treball i planificació cooperativa.                                                                                                                                                                                                                                                                               
4a sessió. Investigació oberta sobre el tema escollit i les possibles maneres de materialitzar el seu producte...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Mesures i suports addicionals o intensius


