
. - OBJECTIUS I CONTINGUTS DE L'ACTIVITAT

En aquest apartat assenyalem, a partir dels objectius extrets de les publicacions Orientacions i
Programes del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, els CONCEPTES, els
PROCEDIMENTS i les ACTITUDS que conformen els continguts de l'activitat.

Fets o conceptes

1. La història de Catalunya.
- El procés de feudalització.
- L'època medieval.
- Besalú com exemple de vila medieval.

2. L'arquitectura romànica.
- La tècnica de construcció.
- La ideologia.
- La funcionalitat.
- L'arquitectura religiosa.
- L'arquitectura civil.
- Alguns elements artístics.

3. Coneixement de la realitat actual del poble de Besalú.

4. Els jueus a Catalunya.
- La cultura jueva.
- Ubicació espai-temporal dels jueus a Catalunya.
- La miqvé  jueva: construcció i funció.

Procediments

1. Lectura de documents històrics que expliquin els fets estudiats.

2. Seguiment d'un itinerari guiat en el qual se'ns explicaran els fets històrics fonamentals a partir
del testimoniatge que ens ofereix el mateix escenari dels esdeveniments.

3. lnterpretació de senyals artístics o arquitectònics.

4. lnteracció, entre el grup d'alumnes, professors i guia, per tal de donar sentit als continguts
impartits en base als coneixements prèviament assolits pels alumnes.

5. Comparació constant dels fets històrics.

6. Emmarcament de la història de Besalú dins de la història de Catalunya.

7. Visita d'un poble habitat, en l'actualitat, destacant els contrasts que es produeixen entre les
construccions velles i la seva adaptació a la vida moderna.

Actituds, valors i normes

-Conscienciació dels alumnes pel que fa al valor històric del conjunt monumental de Besalú, i en
general de tot el patrimoni arquitectònic del país.

-Desvetllar l'interès per la història del propi país fent participar l'alumne/a en una recerca activa del
passat de Catalunya i dels seus habitants.



-Afavorir una interpretació constant, des del punt de vista històric, d'aquelles construccions o
elements als quals no sempre se'ls dóna la importància que tenen.

-Aprendre a realitzar un itinerari (o una simple visita turística) amb un criteri cultural i d'anàlisi
d'allò que hom veu.

Objectius

Extret de la publicació Disseny Curricular de l'Ensenyament Secundari Obligatori del Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

1. Confeccionar i interpretar plànols a gran escala d'un espai immediat o conegut.

2. Identificar signes convencionals i llegenda de diferents mapes i plànols.

3. Descriure les activitats humanes, l'estructura de les comunicacions i els nuclis de població i
relacionar-les amb les característiques del medi físic a partir de les informacions d'un mapa.

4. Observar i descriure els diferents elements històrics d'un paisatge.

5. Classificar i ordenar correctament diferents cicles evolutius, processos de fabricació o
transformació d'un producte, evolució d'un objecte, etc. al llarg del temps.

6. Identificar les durades de diferents situacions històriques: estructurals o de llarga durada,
conjunturals o de durada mitjana i factuals o de curta durada.

7. Confeccionar línies de temps referides a evolucions d'objectes, artefactes, persones, història
local, nacional, etc.

8. Observar i analitzar tot tipus de restes materials d'altres temps (ceràmiques, monedes,
edificis...) per tal d'esbrinar-ne l'antiguitat i la funció.

9. Observar i analitzar diferents tipus de manifestacions artístiques i reconèixer la informació
històrica i estètica que comporta.

     10. Realitzar sortides, visites, excursions... per tal d'obtenir i analitzar la informació mitjançant
l'observació directa.

     11. Practicar treball de camp i visites a museus per tal d'obtenir i analitzar informació mitjançant
l'observació directa.

     12. Recollir dades i informació mitjançant l'observació directa: gravats, textos d'altri, fotos, pel·
lícules, vídeos, etc.

     13. Realitzar entrevistes i confeccionar qüestionaris per tal de sol·licitar informació formulant
preguntes precises, i determinant amb exactitud què és el que es vol esbrinar.

     14.  Utilitzar textos geogràfics, històrics, sociològics, etc. per a l'estudi del vocabulari i l'anàlisi de
fets.

     15.   Elaborar treballs monogràfics utilitzant fonts bibliogràfiques diverses o bé amb l'ajut de
l'observació directa, aplicant tota mena de procediments adients.

    16. Utilitzar jocs o exercicis de simulació per evocar les relacions entre les principals variables d'una
situació geo-històrica o social.



    17.  Confeccionar murals per expressar els resultats d'una recerca o bé com a magatzem de dades.

4. - QUÈ CAL PREPARAR?

Presentem tota una sèrie de conceptes que caldria treballar a l'escola, abans de l'estada, per tal
d'assegurar un cert nivell dels alumnes que possibiliti una bona comprensió dels temes.

A. Coneixement de la geografia física i política de Catalunya. (Cal saber manejar els mapes de
Catalunya.)

B. Coneixement de les dades històriques més rellevants de l'Edat Mitjana a Catalunya.

C. Coneixement de la seqüència temporal de les èpoques històriques del nostre país: Fets,
personatges, edificacions...

D. Conèixer les característiques més importants de l'arquitectura i l'art romànics i gòtics.

E. Conèixer algun document bibliogràfic sobre el Comtat de Besalú. Haver-lo treballat o
comentat.

F. Coneixement general sobre la cultura dels jueus a Catalunya.

5. - COM CONTINUAR?

En aquest apartat pretenem orientar els mestres sobre diferents activitats que es podrien dur a
terme a l'aula després de l'estada a la instal·lació, integrats en les matèries que s'imparteixen en els
diferents cursos.
Cal tenir en compte que es tracta tan sols d'uns suggeriments i que la seva aplicació depèn,
necessàriament, del curs que fan els alumnes (dins del cicle superior), el nivell assolit a l'escola i el seu
interès per aquest tema.

A. Confecció d'un quadre sobre la història de Besalú amb tres columnes: dates, fets històrics i
senyals històrics, a partir de tota la informació recopilada amb l'activitat de descoberta.

B. Visita al call jueu de Girona.

C. Treball de comprensió i interpretació de diferents textos de la literatura catalana medieval.
Aproximació a la llengua.  Relació de la llengua amb la literatura i la història.

D. Coneixement de la vida monacal benedictina ja sigui a partir d'explicacions, descripcions, o
recerca de documents.

E. Construcció d'una maqueta, amb cartó, d'un edifici romànic i d'un altre de gòtic.

F. Coneixement d'algun altre indret de Catalunya on puguem trobar senyals de L'època medieval.
Comparació dels testimoniatges arquitectònics.

6. - PER A SABER-NE MÉS



Aquest apartat us ofereix la possibilitat d'ampliar els temes amb bibliografia complemàntaria. -

GRABULOSA, Ramon: Besalú, un poble aspre i antic.  Editorial Montblanc.  Granollers, 1968. -

LÓPEZ, Joan: Quaderns de la Revista de Girona.  Diputació de Girona.  Girona, 1988.
-VILAR, Pierre: Hist¿)ria de Catalunya: «El procés de Feudalització» (volum a cura de Josep M.
Sairach).  Edicions 62.  Volum II.  Barcelona, 1988.

-AMICS  DE BESALÚ I EL SEU COMTAT: Assemblees d'estudis sobre el comtat de Besalú.

- GRAU MONTSERRAT, Manuel: La juderia de Besalú.  Resum de la tesi doctoral.


