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ACTIVITAT DE CONSOLIDACIÓ/AMPLIACIÓ 
 
Aquesta és una activitat voluntària per l’alumnat que vulgui continuar treballant, durant l’estiu, 
la matèria d’Història. L’activitat es presentarà al professor/a que imparteixi la matèria de 
Geografia i Història de 3r d’ESO, el primer dia de classe,  i es valorarà  com a primer treball del 
curs 2019-2020. 
 
 

VA SER L’EDAT MITJANA UNA ÈPOCA FOSCA?  
 
Encara avui dia es té, sovint, una imatge negativa i fosca de l’Edat Mitjana, uns esteorotips que 
no s’ajusten a la realitat.  
 

ACTIVITAT 
 
Jugant amb la cronologia del període (1000 anys d’història), investiga i fes un informe el màxim 
creatiu, visual i pedagògic possible “desmuntant” tòpics de l’Edat Mitjana, tot presentant 
aspectes positius d’aquest període històric.  
 
 
Aquest text et pot ajudar:  
 
“L'edat mitjana ens ha donat invents sense els quals el nostre món no hauria existit. Comencem 
pels utillatges del cavall, com la ferradura, l'estrep o el collaret rígid per junyir a l'arada pesada 
de tascó de ferro i rodes, que van revolucionar la vida agrícola. Continuem pels pilars de la 
nostra economia: el banc, el xec, la partida doble... O els que han contribuït a millorar la nostra 
educació musical: com el nom de les notes musicals i l'escala musical. L'enumeració 
anomenada aràbiga, inclòs el decisiu zero, el rellotge mecànic, molts dels quals encara podem 
veure a les torres d'algunes esglésies, els botons, els pantalons i la roba interior blanca també 
són invents medievals, com també ho són alguns hàbits que mantenim a l'hora de menjar, com 
la forquilla o la manera d'asseure's a taula, ja que en l'antiguitat es feia recolzat. 
Una altra innovació va ser la pasta, feta amb la farina que incansablement molien els molins 
d'aigua i de vent, invents també de l'edat mitjana. La navegació va ser més fàcil gràcies al 
descobriment de la brúixola i el timó. I, finalment, no menys important, les ulleres! Que van 
permetre de llegir a les persones fins a una edat avançada els llibres, un altre invent medieval 
que va substituir els incòmodes rotlles i que va fer la difusió dels textos més econòmica, gràcies 
també a l'invent del paper en el segle XIII. Encara hi ha algú que consideri que l'edat mitjana va 
ser una època fosca?” 

 
Article de J.E. Ruiz Domènec a Sàpiens, edició digital [https://www.sapiens.cat/preguntes-i-

respostes/quins-van-ser-els-principals-invents-medievals_17018_102.html].  
 
Recorda que pots utilitzar i incloure coses que hem treballat a classe o hem llegit en el llibre de 
Jacques Le Goff.  
 
Tria el suport que creguis més oportú per fer el teu treball: convencional o digital. Aquí et 
deixem un vídeo molt senzill que pot ser un exemple de com fer aquesta activitat: 
https://www.youtube.com/watch?v=21b-FhO5dVw 
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