
PROPOSTA 
EDUCATIVA

VESTIM A UN NOBLE MEDIEVAL 



La moda i la vestimenta medieval va ser dominada principalment 
pels reis de l'època. Només els més rics podien vestir a la moda.

Abbaye de Timadeuc - Rorate coeli - Chant grégorien 
https://www.youtube.com/watch?v=FXlHU5RuLcI&index=1&list=PLao_ZCr- 

HvqB_M8PpE0YWa2u5RjViein8 

L'època medieval va ser un període de grans desigualtats socials. En les societats de 
l'edat mitjana tot es trobava estratificat, i la vestimenta no era l'excepció sinó més bé, 
un factor determinant per etiquetar als individus. Segons l'estrat social al qual 
pertanyia cada individu així eren les seves vestidures i manera de vestir. 

Avui en dia, el Museu Diocesà conserva una gran quantitat de retaules i escultures 
medievals provinents de diferents municipis del Camp de Tarragona: Alcover, 
Vallmoll..., L'observació dels personatges i la iconografia d'alguns dels retaules més 
representatius d'època medieval ens han premés conèixer i interpretar com era la 
societat d'aquella època: indumentària, classes socials, creences, costums... 

Wilmarie Hernandez 
"Época Medieval: Vestuario y Calzado" 

https://www.youtube.com/watch?v=77naxgCPzUE


QUÈ FER? 
1. Projecte els diferents les diferents imatges a l'aula.
2. Pregunta als alumnes quines inquietuds tenen al voltant d'aquestes obres.
3. A partir de l'observació dels diferents personatges (la seva postura, vestimenta,
objectes, ...) podem conèixer com era la societat de l'època. Demana als alumnes que
investiguin sobre la vestimenta en l'època medieval (roba, pentinat, complements,...).
Utilitzant les TIC com a font d'informació.
4. Compartiu la informació amb la resta de companys i comparant-la amb les
obres del Museu Diocesà.
5. Transversalitat: Reprodueix un fragment d'un cant gregorià a l'aula per conèixer la
música de l'època i relacionar-la amb la vida cultural medieval en què els convents i
l'alta jerarquia eclesiàstica hi jugava un paper cabdal.
6. Veniu al Museu Diocesà a conèixer els diferents retaules treballats a l'aula.

Àmbit: Artístic. 

Objectiu: Conèixer la societat (pensament i religió) a partir de les manifestacions 
artístiques que han arribat fins als nostres dies. 

Competències bàsiques de l’àmbit artístic: Comprendre i valorar elements 
significatius del patrimoni artístic.  

El treball a l’aula ha de ser capaç de desenvolupar les següents competències 
bàsiques: 
- Comunicativa lingüística i audiovisual: expressar idees i organitzar informacions de
manera eficaç i intel·ligible sobre la societat medieval que puguin ser objecte
d’investigació i recerca vers el tema. Amb l’objectiu de pensar de forma autònoma i
saber comunicar.

- Artística i cultural: a partir de la interpretació dels diferents codis artístics
representats en els retaules d'època medieval que conserva el Museu Diocesà de
Tarragona.

- Metodològiques - tractament de la informació i competència digital: l’ús de les
tecnologies per tal de cercar informació.

- Autonomia i iniciativa personal: iniciativa personal i emprenedoria, valors i actituds
personals i de treball en equip.



Anunciació. Atribuït a Jaume Huguet. 
Procedent de Vallmoll. 

Retaule de Sant Antoni Abat. Procedent de Forès. 

Sant Miquel Arcàngel vencent al 
dimoni. Retaule de Sant Miquel 

Bernat Martorell. 

https://www.youtube.com/watch?v=77naxgCPzUE
https://www.youtube.com/watch?v=77naxgCPzUE
https://www.youtube.com/watch?v=77naxgCPzUE


Sarcòfag de pedra a doble vessant. Procedent de Santa Perpètua de Gaià: 
- Figura d'una dama de la família Ça Terra
- Figura d'un cavaller de la família Montagut.  

https://www.youtube.com/watch?v=77naxgCPzUE

