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    ACTIVITAT 7 – VIATJO AMB LA BEATRIU I EN RAMON A UN FEU MEDIEVAL 
 
AQUÍ TENS LES SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS.. CORREGEIX-LES !! A VEURE SI HO HAS FET TOT BÉ !!
  
 
La Beatriu i en Ramon són dos joves que viuen al feu. En Ramon és un noble al servei del comte Ramir, el senyor 
del castell i de totes les terres que l’envolten; n’és l’escuder i, s’instrueix en les armes i en la cavalleria per poder 
ser investit cavaller. 
 

 Busca les paraules subratllades en el diccionari i escriu el seu significat. 
 
   feu – noble – comte – escuder 
 
 
. feu: a l'edat mitjana, un feu era un territori que un senyor donava a un vassall a canvi que se'n fes 
càrrec. Una part del que es produïa en el feu era per al senyor. 
 
Vassall: a l’edat mitjana, persona noble que depenia d’un senyor. Els vassalls servien els senyors a canvi de 
protecció i d’altres beneficis. 
 
. noble: una persona és noble quan pertany a una classe social que es considera diferent de la de la resta 
de ciutadans per una sèrie de privilegis. Antigament, els nobles tenien moltes terres i eren gent 
important en el govern i l'administració del país. 
 
. comte: un comte és un home que té el títol de noblesa que està per sota del de marquès. Durant l’edat 
mitjana, senyor que governava un territori en nom d’un rei. 
 
.escuder: un escuder era un jove noble que acompanyava un cavaller per portar-li l'escut i servir-lo. 
 

escuder 
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 Vols veure com construeixen un castell amb les eines i les tècniques de l’edat mitjana? 
 Clica aquest enllaç i ho podràs veure. 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/un-castell-construit-amb-les-eines-

i-les-tecniques-de-ledat-mitjana/video/5663958/ 

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/un-castell-construit-amb-les-eines-i-les-tecniques-de-ledat-mitjana/video/5663958/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/un-castell-construit-amb-les-eines-i-les-tecniques-de-ledat-mitjana/video/5663958/
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 Després de veure el vídeo pots contestar aquestes preguntes: 
 
a) Amb quins materials es construïen els castells? 

Els castells es construïen generalment amb pedra, maons de fang o tova... 
b) Què envolta aquest castell? 
      L’envolta un fossar.  
c) Per a què devia servir el fossat d’aigua? I el pont llevadís? I les torres? 

Els fossats eren rius al voltant d'una torre o canals excavats al voltant dels castells, palaus o ciutats 
fortificades, que podien omplir-se d'aigua, amb l'objectiu d'impedir que els possibles atacants 
poguessin aproximar-se als murs.  
El pont llevadís era un pont mòbil que permetia a la gent passar aquest fossat. Quan el pont llevadís 
estava abaixat, podien entrar i sortir del castell. En cas d'atac, aixecaven el pont llevadís i l'entrada 
del castell quedava bloquejada. 
Les torres servien per defensar-se d’atacs enemics. 

d) A quin espai viuen els senyors? 
Els senyors vivien a la torre de l’homenatge, a les estances familiars. 

e) I els servents? 
Els servents vivien a dins del castell prop de la muralla a les estances del servei. 

f) Als senyors els agradava participar en tornejos on demostraven les seves habilitats muntant dalt de 
cavall, una activitat que no podia fer la resta de la població. 
Observa la miniatura dels s. XIV i contesta: 
. A quin estament pertanyia aquest cavaller? 
Els cavallers servien el rei o un altre senyor feudal. Generalment eren uns homes nobles, que havent 
servit de patges i escuders, després els ascendien amb una cerimònia al rang de cavaller. Sempre 
juraven ser valents, lleials i cortès, així com protegir els indefensos. 
. Com va vestit? 
Va vestit amb una cuirassa que li protegeixi el pit, l’esquena, els braços, les mans i les cames. 
Porta un escut, una llança i una espasa.  
. Com va guarnit el seu cavall? 
El cavaller ha de cuidar el seu cavall i va protegit perquè no el fereixin durant la batalla o els 
tornejos. 

       En els primers temps els cavalls podien anar alforrats o encobertats. Dues peces típiques de  
       l'armadura dels cavalls eren la testera i el pitral. La protecció del coll la formaven les capçanes. El   
       cavall podia anar encobertat (amb una coberta de malla o de tela forta encoixinada). 

                Els cavalls dels tornejos portaven uns sobresenyals de roba amb els colors inspirats en els escuts del 
      cavaller propietari. 

. Què li dona una noia al cavaller victoriós? 
Li dona una corona de flors. 

 
 

 
 
 
     testera 

https://i.blogs.es/70e012/casa-torre-1/1366_2000.jpg
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Testera_(armadura)&action=edit&redlink=1
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 Contesta: 
. Has visitat alguna vegada algún castell medieval? Quin? 
 
. Cerca fotos de castells medievals conservats a Catalunya o a Espanya i fes-ne un álbum. 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
castell 
 
 
 
 
 

 Llegeix el text de la Beatriu, observa atentament l’imatge del feu medieval i contesta les preguntes 
següents: 
a) De qui són totes aquestes terres que envolten el castell? 

Aquestes terres són del senyor noble, és un feu, un conjunt de terres amb petits pobles o masies 
que depenien de la protecció del senyor i el mantenien. 
  

b) On és l’església?  I les cases? Hi ha camps de conreu? I boscos? On són? 
L’església es situada al centre del poble i les cases pel voltant. Més enllà hi ha molts camps de 
conreu, pastures i boscos tot és propietat del senyor feudal. 
 

c) Qui devia viure al castell? 
En el castell hi viu el noble, el senyor feudal, propietari de totes les terres, és a dir del feu. 
 

d) Per què devien servir els molins? Com funcionaven? 
Els molins servien per molder el gra i funcionaven amb la força de l’aigua, es construien a prop d’un 
riu.. També podien funcionar amb la força del vent. 

 
e) Quines funcions tenia el campanar de l’església? 

Per mitjà del toc de campanes cada hora marcava el ritme del treball diari dels pagesos del poble. 
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f) Què vol dir que els pagesos treballaven de sol a sol? 

Vol dir que treballaven des de que sortia el sol fins que es ponia. 
 
g) Les condicions de vida dels pagesos eren molt difícils? Per què? 

Les condicions de vida dels pagesos eren molt difícils perquè treballaven de sol a sol, havien de 
pagar impostos al senyor, sovint la seva alimentació era insuficient i patien moltes malalties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cerimonia d’armar cavaller. 
2. Banquet medieval. 
3. Músics tocant instruments (trobadors i joglars). 

( música medieval)  https://www.youtube.com/watch?v=8j7UilLAREs&list=RD8j7UilLAREs&index=1 

4. Mercat medieval. 

5. Escena de cacera. 

6. Escena d’un torneig. 

https://www.youtube.com/watch?v=8j7UilLAREs&list=RD8j7UilLAREs&index=1
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. Les parts del castell són: 
 

A. Pont llevadís. 
B. Pati d’armes. 
C. Muralla. 
D. Torre. 
E. Torre de l’homenatge. 
F. Fossat. 

 

 

 Ja tens el mini projecte fet? 
 Envia’l !! 
 
 
 
  5è A  i 5è B -  fcps.assumpcio.julia@stjosep.com 
  5è C -          fcps.montse.bargalló@stjosep.com                                                    
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