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Professor/s
Responsable/s
Curs
Matèria/es
Continguts
vinculats a la
matèria/es

Objectius de
l’activitat

CFA: EXEMPLE DE PÍNDOLA
..........................................................................
Es tracta d’una proposta genèrica. En el moment en que es pensi dur a terme en un curs i en un ensenyament / matèria concreta, caldrà
definir aquest apartat.

Socials GES

El sistema feudal a l’Edat Mitjana (Organització i estructura de la societat. Drets i deures de cadascun dels estaments)

-

Fer una valoració crítica de la societat feudal, i comparar l’organització social i els drets i deures de cada estament amb
la situació actual dins i fora del propi entorn, tant a nivell local com mundial.
Identificar i rebutjar les situacions d'injustícia i discriminació, sensibilitzant-se al davant de les necessitats de
les persones i grups més desafavorits i valorant la importància de formes de participació i cooperació
ciutadana com a motor de canvi i millora.
Identificar les maneres que hom té –en la societat en la què vivim- de millorar la pròpia qualitat de vida

-

-

Després d’haver realitzat l’estudi de l’època, es proposaran al alumnes activitats de reflexió del tipus: “Dins dels diferents
estaments (rei, noblesa, militars, clergues, criats, serfs) que hi havia a l’Edat Mitjana, a quin t’hagués agradat pertànyer i per
què? Avantatges i inconvenients. És d’esperar que ningú triï pertànyer al grup de serfs. Per tant...
Desenvolupament
de l’activitat

-

-

Era la societat feudal una societat justa? Per què sí o no?
Vivim a una societat justa? Per què sí o no? Tothom gaudeix dels mateixos avantatges? Propostes de canvi i
millora.
Estem satisfets de la nostra projecció professional actual? La podem millorar? Quines són els recursos al nostre
abast, i que no es tenien en el passat?
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Un cop s’hagi realitzat

