
TEMA 4:

LES CIUTATS MEDIEVALS









1) Què és la rotació 
triennial de 
conreus? Quin 
avantatge tenia 
sobre la rotació 
biennal?

Exercicis del Llibre 
pàg. 109:



Exercicis del Llibre pàg. 109:

2) Descriu els nous elements de 
l'arada normanda. Quins avantatges 

tenia?

3) Descriu el molí de vent  I el seu 
funcionament. Què el diferencia del 

moli d’aigua?



Exercicis del Llibre 
pàg. 109:

4) Explica l’evolució de la 
població entre els anys 500 I 

1300. A que penses que es va 
deure  el creixement?

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ *

territori 500 1000 1300

França 5 6 15

Anglaterra 0,3 1,2 4

Imperi
romanogermànic

3 4 10

*en milions d’habitants



5) Per què es va produir un 
augment important del 

comerç?

Exercicis del Llibre pàg. 109:





Exercici pàg. 110 del llibre:

Fixa’t en el dibuix i les 
preguntes següents: 

- On s’acostumen a situar les 
ciutat? Per què?

- Com es protegia la ciutat? 
Com n’era l’interior?

- Quin era l’espai urbà 
central? Quins edificis tenia 
al voltant?

- Com agrupaven les cases? 
Quins factors portaven a la 
formació dels barris?

- Com eren els carrers? 
Quines conseqüències 
podia tenir la falta 
d’higiene?





Exercici pàg. 115 

del llibre:
3) Que eren els gremis? Per 
a què servien? Com 
s’agrupaven? Quines 
categories d’artesants hi 
havia?



Exercici pàg. 117 
del llibre:

2) Que eren les fires? Quines 
eren les més importants? 
Com les impulsaven els 
monarques o els senyors 
locals?

3) Quin mitja se transport era 
el més eficaç per al comerç 
a llarga distància? Quines 
rutes eren les més 
importants? Descriu 
aquestes rutes I indica els 
principals productes amb 
que es comerciaven.





La circulació dels diners

La recuperació del comerç va fer molt més 
necessària la circulació de la moneda i moltes 
ciutats van tornar a encunyar moneda pròpia.

Les monedes es podien encunyar en or(les mes 
valuoses), en plata o en un aliatge de plata o coure. 
Com menys plata tenien menys valien.

També era freqüent que particulars o societats 
deixessin diners amb interessos o rebessin dipòsits 
(or o plata) pels quals lliuraven un rebut (Lletra de 
canvi).

El seu propietari podia fer servir aquest rebut com a 
moneda en altres transaccions i d’aquesta manera 
per viatjar no li calia portar diners, els quals encara a 
l'edat mitjana encara eren íntegrament monedes 
fetes de metalls preciosos.

Exercici pàg. 117 
del llibre:

4) Com es va reactivar la 
circulació monetària? Quina 
nova forma de pagament es va 
crear?



El Creixement de les ciutats va transformar l’organització de la societat feudal. A 
les ciutats o burgs i vivien moltes persones dedicades al  treball artesanal i al 
comerç, activitats que no depenien del senyor feudal.

D’aquesta manera va néixer un nou grup social, la 
burgesia. No basava la riquesa en la terra si no que 
els diners els aconseguia venent productes o en 
benefici que generaven els negocis.

Segons la riquesa la burgesia, a les ciutats es dividia en: 
alta burgesia: grans comercials i banquers 
Petita Burgesia: mestres artesanats i petits comerciants











El Privilegi de les ciutats

1) Que eren les cartes de privilegi? Qui les otorgavai amb 
quina finalitat? 

2) Llegeix la carta de Chateaudun i explica quins privilegis 
concedeix  el rei als seus habitants. Els pagesos que 
vivien al camp gaudien dels mateixos drets?

3) Creus que els reis van donar suport a la burgesia per 
limitar el poder i la força a la noblesa? Raona la 
resposta

7) Com s’organitzava el govern de les ciutats? Quines 
funcions tenien els concells municipals)

8) Que era el patriciat urbà? Qui el formava?

Els homes de la Ciutat de Chateaudun no hauran 
de pagar talla. Alhora, es permetrà als burgesos 
que en triïn dotze dels seus per dirigir  i 
governar la ciutat (...)

Si un habitant vol vendre el que té, que ho faci, 
sense que calgui que en reti comptes a cap 
senyor. Si vol allunyar-se de la Ciutat i establir-se 
en un altre lloc, que ho faci, que ningú no li farà 
pagar cap rescat per marxar.

Carta de la ciutat de Chateaudun, 1197.

Exercici pàg. 113 del llibre:







La Pesta 
Negra







4) Observa l’esquema de les causes 
de la crisi i explica i explica per que 
es van produir una època de crisi a 
Europa a partir del S. XIV.

5)Quin conflicte bèl·lic va ser el 
més greu? Explica’l i analitza de 
quina manera aquesta guerra 
mostra la confrontació entre la idea 
de monarquia feudal i la de 
monarquia nacional que controla 
un territori, la qual es va acabar 
imposant sobre els senyors feudalsExercici pàg. 119 

del llibre:


