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DURADA: 1 hora
IDIOMES: Català, castellà i anglès

QUI SON ELS GUIES?
Els nostres col·laboradors són guies 
oficials de Catalunya. Professionals
experimentats amb grans capacitats 
comunicatives, coneixements i entusias-
me. Seran els amfitrions perfectes per la 
vostra experiència virtual.

* Les visites poden ser en format virtual i/o 
presencial

CONTACTE:
Persona de contacte: Sandra Angulo i Font
Empresa: goES Travel
A/e: sandra@goestravel.com
Telèfon: 687 77 29 95 – 93 301 85 27

Tours virtuals en temps real
a Barcelona per a escoles i instituts, amb un 
guia oficial que, connectat en directe amb 
l’aula via Zoom, conduirà una visita per 
espais relacionats amb el contingut 
curricular dels estudiants. La visita es 
complementa amb un dossier didàctic 
amb activitats que permeten preparar la 
visita, participar-hi activament i avaluar-la 
un cop finalitzada.
Propòsit específicament transversal pels 
alumnes de 2n cicle de la ESO: GEOGRAFIA, 
HISTÒRIA I CIENCIES SOCIALS. 

L’EDAT MITJANA: 2on ESO
Des de Ciutat Vella, ens connectarem, via 
Zoom, per fer un recorregut didàctic i amè, 
on els alumnes comprenguin els conceptes 
bàsics de l’Edat Mitjana en el patrimoni i 
la història de la ciutat de Barcelona; tot 
plegat, ho podran resseguir en el terreny 
veient les restes del període directament al 
territori. Recorrerem el barri Gòtic i el Born, 
passejant per espais emblemàtics com les 
Reials Drassanes, la Catedral, el Call o 
Santa Maria del Mar.

CONTINGUTS:
· CONCEPTE DE FEUDALISME: APARICIÓ
· CARACTERÍSTIQUES DE LA SOCIETAT 
FEUDAL: UNA SOCIETAT ESTAMENTAL
· MANIFESTACIONS CULTURALS I ARTÍS-
TIQUES: LA RELACIÓ ART-SOCIETAT-
ESGLÉSIA

OBJECTIUS
· Entendre la importància de l’Edat Mitjana 
com a procés de formació de les primeres 
ciutats i transformació d’Europa.
· Reflexionar sobre l’origen de la cultura 
pròpia i valorar el llegat medieval en la 
societat actual, reconeixent les tradicions, 
l’art i la llengua, entre d’altres.
· Considerar l'empremta arquitectònica del 
passat en les nostres ciutats d‘avui.
· Debatre sobre conceptes com jerarquia, 
llibertat, solidaritat i participació ciutadana 
a l’Edat Mitjana, amb un sentit crític i fer un 
treball comparatiu amb el present.
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