
LA VALÈNCIA MEDIEVAL 
Treball basat en la Webquest: La València Medieval, creada per un grup de treball de l'IES Álvaro Falomir d´Almassora. 

És indubtable que el pas dels segles ha marcat la 
història de la ciutat de València. 
És des del punt de vista de la confecció de la 
nostra història coetània, de les nostres arrels 
més immediates, que cal destacar de forma 
significativa l´època medieval. 
 
Per aquest motiu, ens endinsarem en les 
petjades que han quedat d´aquella època, els 
seus monuments més simbòlics que donen forma 
a la ciutat i les seues tradicions més arrelades, 

Torres de Serrans 1891              centrant-nos sobretot en l´última part de l´edat 
mitjana, en el context del Regne de València      
fundat pel rei Jaume I al segle XIII.  

 

TASCA 
 
La feina que us encomane és l´elaboració d´un material audiovisual: Power Point o 
presentación en OpenOffice on s´expliquen monuments emblemàtics de la València 
Medieval. 
 
Es redactarà amb un processador de textos, Word o OpenOffice, tota la informació.  
El treball tindrà: 
- Una part de context històric. 
- Una part sobre el monument emblemàtic. 
 
S´ha d´exposar oralment a classe 
 

GRUP 2: LA VIDA RELIGIOSA A LA VALÈNCIA MEDIEVAL. 
 
A la ciutat de València, la vida religiosa cristiana prompte es va implantar arran de la 
conquesta de Jaume I. Fruit d´aquella religiositat es començà la construcción la seua 
catedral, iniciant-se amb l´edificació de la façana románica, què ara 
investigaràs. 
 

1. Busqueu fotografies actuals de la façana romànica de la catedral. 
2. Quan, com i per què es va construir la portada romànica? 
3. Descriviu i comenteu la decoració de la façana romànica. 

 
La construcción d´una catedral no era cosa d´uns mesos, els anys passaven des de l´inici 
de la construcció de la catedral de València, i amb el pas dels anys també canviaren les 
formes constructives.  
 

És per aquest motiu que investigareu la façana gòtica de la catedral.  
 

1. Busqueu fotografies actuals de la façana gòtica de la catedral. 
2. Quan, com i per què es va construir la portada gòtica de la catedral? 
3. Descriviu i comenteu la decoració de la façana gòtica. 

 



RECURSOS: 
Façana romànica. Porta del Palau de la Catedral 
http://www.arteguias.com/romanicovalencia.htm 
http://www.catedraldevalencia.es/paseo-por-el-exterior11.php 
http://www.arquivoltas.com/20-Valencia/01-ValenciaCatedral.htm 
 
Façana gòtica 
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Valencia#Puerta_de_l
os_Ap.C3.B3stoles 
http://www.jdiezarnal.com/valenciacatedral.html 
 

AVALUACIÓ: 
A continuació teniu el quadre d'aspectes en què em fixaré a l'hora d'avaluar el treball 
realitzat. 

   Fluix 
1p 

 Correcte 
2p 

 Bé 
3p 

 Excel.lent 
4p 

 Puntuació 

Ús dels 
recursos TIC 
(Internet, 
Word, Power 
Point) 

Compten amb 
ajut i no són 
capaços 
d'utlitzar-los. 

Amb ajut els 
saben  
utilitzar-los. 

Els sabem 
utilitzar amb un 
mínim d'ajut. 

Utilitzen amb èxit els 
enllaços suggerits per 
trobar la informació. 
Naveguen amb facilitat. 
Utilitzen amb fluidesa el 
Word i el Power Point. 

  

Activitats No han fet una 
de les activitats 
demanades. 

Activitats 
acabades. 
Necessiten 
ajuda per fer 
les activitats. 

Han fet les 
activitats amb 
fluidesa. 

Han realitzat les tasques 
amb fluidesa i correcció. 

  

Elaboració 
d'un Power 
Point 

No conté tota la 
informació 
demanada. 

La presentació 
conté la 
informació 
demanada. Hi 
ha errors 
d'expressió i 
ortogràfics. 

La presentació 
conté la 
informació 
demanada. 
Expressió 
correcta. Hi ha 
algun error 
ortogràfic. 

La presentació té un 
disseny atractiu, té la 
informació demanada, és 
clara i no hi ha errors 
ortogràfics. 

  

Exposició 
oral 

Descurada i no 
atractiva 

Conté tots els 
elements. Poc 
atractiva. 

Visualment 
correcte. 
No conté tots 
els elements. 

Atractiva, ben 
organitzada i conté tots 
els elements. 

  

Actitud Passivitat i 
tendència a 
crear conflictes. 

En general 
participen en el 
treball. 

Activa i positiva. 
No han acabat 
totes les 
activitats. 

 Activa i positiva. 
 Han acabat totes les 
 activitats. 

  

 
 

 


