
 

Terra d’Edom  

La Història dels jueus dels Regnes de Ferran el Catòlic 

 

 

 

 

 

 

 

Material didàctic  

 

Ciències socials. Geografia i història.  

 

2n. curs Ensenyament Secundari Obligatori  

 

Joan Solé Bordes  



 

ÈPOCA MEDIEVAL (segle II dC – any 1492) 

 

1/ Durant més de mil anys els jueus havien format part del paisatge social i cultural de                 

les terres catalanes. Van destacar en coneixements científics, acadèmics i artístics.           

Tenint en compte que en aquells temps la cultura era només a l’abast de molt pocs                

privilegiats, quin nivell social creus que tenia bona part del poble jueu? 

 

 

2/ Quines dues religions convivien amb força harmonia a l’edat mitjana? 

 

 

3/ Indica que era el call i els principals edificis que hi havia al seu interior. 

 

 

4/ En quines activitats van excel·lir els jueus a Catalunya? 

 

 

5/ Qui va aturar el 1391 la crema de calls? 

 

 

6/ Un segle més tard, el 1492, quines dues opcions ofereixen els reis Ferran d’Aragó i                

Isabel de Castella als jueus? 

 

 

7/ Observa el mapa de les vies d’exili i indica cap a quins països es van adreçar els jueus                   

expulsats. 

 

 

 

 

  



 

Ciències socials: Geografia i Història. 2n d’ESO. 

 

Objectius 

 

1. Identificar els processos i els mecanismes dels fets polítics, econòmics i culturals i             

les relacions que s’estableixen entre aquests. Emprar aquest coneixement per          

comprendre les causes que expliquen l’evolució de les societats i els seus            

problemes més rellevants. 

 

 

2. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i els esdeveniments              

històrics rellevants de la història d’Europa, d’Espanya i de Catalunya per tal            

d’adquirir una perspectiva global de l’evolució de la humanitat amb un marc            

cronològic precís. 

 

 

3. Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar, amb els mètodes i les tècniques           

propis de la geografia i la història, informació de tipus verbal, gràfic, icònic,             

estadístic i cartogràfic procedent de fonts diverses, incloent-hi l’entorn físic i           

social, les biblioteques, els mitjans de comunicació i les tecnologies de la            

informació i la comunicació; tractar aquesta informació d’acord amb la finalitat           

que es persegueix i comunicar-la als altres de forma organitzada i intel·ligible. 

 

 

4. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciar-ne els valors i           

les bases fonamentals, valorar els drets i les llibertats com un assoliment            

irrenunciable i una condició necessària per a la pau, denunciar actituds i            

situacions discriminatòries i injustes i mostrar-se solidaris amb els pobles, els           

grups socials i les persones privats dels seus drets o dels recursos econòmics             

necessaris. 

 

 

5. Valorar i respectar la diversitat cultural i ser respectuós i tolerant amb cultures i              

opinions que no coincideixen amb les pròpies, sense renunciar, però, a emetre            

judicis de valor.  



 

Terra d’Edom 
La Història dels jueus dels Regnes de Ferran el Catòlic 

 

 

 

 

 

 

 

Material didàctic  

 

Ciències socials. Geografia i història.  

 

4t. curs Ensenyament Secundari Obligatori  

 

Joan Solé Bordes 



 

CAP AL MÓN CONTEMPORANI (de 1492 al 2019) 

 

1/ Fins a quin moment els jueus catalans dispersos per Europa van mantenir la seva               

independència i identitat? 

 

 

 

 

 

 

2/ En quins aspectes es basava el manteniment d’aquesta identitat? 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Durant la II Guerra Mundial cap a on van intentar fugir nombroses famílies jueves a                

través dels ports espanyols? 

 

 

 

 

4/ Sintetitza l’origen i evolució de l’estat d’Israel en un fris cronològic. 



 

Ciències socials: Geografia i Història. 4t. d’ESO. 

 

Objectius 

 

1. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i esdeveniments             

rellevants de la història del món. Assolir una perspectiva global de l’evolució de la              

humanitat que faciliti la comprensió de la pluralitat i de la diversitat social i              

cultural, i aplicar aquests coneixements a la interpretació del present, la           

comprensió del passat i la construcció del futur. Prendre consciència de           

pertinença a diferents àmbits socials i culturals i de la igualtat de drets i deures               

dels individus.  

 

 

2. Reconèixer la diversitat com a element enriquidor, emetre judicis fonamentats i           

manifestar actituds de respecte cap a valors i opinions diferents del propi,            

valorant-los críticament. 

 

 

3. Valorar el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans i             

manifestació de la seva riquesa i diversitat. 

 

 

4. Expressar i comunicar els continguts de la matèria de forma personal i creativa,             

seleccionant i interpretant dades i informacions expressades per mitjà de          

llenguatges diversos (lingüístics, numèrics, gràfics, multimèdia i audiovisuals) i         

reflexionant sobre el mateix procés d’aprenentatge. 

 

 

5. Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i altres mitjans d’informació i             

comunicació com a eines per obtenir i processar informació diversa. 

 

 

6. Distingir els trets fonamentals de les societats democràtiques i valorar les           

consecucions de la democràcia i la vigència dels drets humans individuals i            

col·lectius i de les llibertats. Assumir els valors democràtics en la convivència            

escolar i de l’entorn, rebutjant situacions injustes i discriminatòries. 

 

 

7. Identificar les causes d’alguns conflictes, valorant la necessitat de trobar          

solucions dialogades als problemes. Assumir els valors de la cultura de la pau en              

el decurs de debats i tasques de grup, adoptant una actitud responsable,            

solidària, participativa i dialogant. 

 

 

8. Participar de forma cooperativa en l’elaboració i avaluació de projectes a partir            

del plantejament d’interrogants i problemes en relació amb la recuperació de la            

memòria històrica, la conservació del patrimoni natural i cultural i la vida social             

de l’entorn.  



 

Terra d’Edom 
La Història dels jueus dels Regnes de Ferran el Catòlic 

 

 

 

 

 

 

 

Material didàctic  

 

Ciències socials  

 

Batxillerat. Història del món contemporani.  

 

Joan Solé Borde 



 

CAP AL MÓN CONTEMPORANI (de 1391 al 2019) 

1/ Quines cultures i religions coexistien a Catalunya abans del 1391 habitualment en             

pau?  

 

 

2/ La irrupció de 1391 als calls jueus i les matances, quins objectius creus que tenien?  

 

□ econòmics  □ socials □ religiosos 

□ intel·lectuals □ culturals □ de neteja ètnica 

 

3/ Els jueus van haver de marxar durant el segle XV dels pobles on havien viscut durant                 

generacions. Cerca informació sobre com era la vida als calls jueus de Catalunya a              

l’època medieval. Què hi havia? Com s’organitzaven? 

 
4/ Per què creus que les van marxar van ser en general les famílies més adinerades? 

 

 

5/ Observa el mapa i indica per quin tipus de vies de comunicació van marxar els jueus                 

catalans cap a altres indrets de la Mediterrània. 

 

6/ La pràctica de qualsevol religió té dos àmbits: el públic (assistència a celebracions), i               

el privat (pregària personal o familiar). En quin d’aquests dos àmbits va continuar             

mantenint la seva fe el poble jueu oficialment convertit al cristianisme? Per què? 

 

 

7/ Per què creus que algunes famílies jueves van voler tornar a Catalunya a principis del                

segle XX? 

 

 

8/ Durant la guerra civil espanyola (1936- 1939) i la II Guerra Mundial moltes famílies               

van aconseguir marxar d’Europa. Quins motius creus que els van portar a anar als Estats               

Units d’Amèrica? 

 

 

 

 

 

  



 

Batxillerat. Història del món contemporani.  

 

Objectius.  

 

1. Identificar els principals processos i els esdeveniments històrics més rellevants          

del món contemporani, situar-los en el temps i en l’espai i assenyalar la             

importància que tenen en relació amb fets del present. 

 

 

2. Reconèixer els components econòmics, socials, polítics, tecnològics i culturals que          

caracteritzen els esdeveniments històrics, així com els trets més significatius, les           

relacions que mantenen i els factors que els han conformat. 

 

 

3. Analitzar les situacions i els problemes del present des d’una perspectiva global,            

considerant tant els seus orígens com les relacions d’interdependència que          

mantenen. 

 

 

4. Valorar positivament els conceptes de democràcia, llibertat i solidaritat enfront          

dels problemes socials actuals, assumir el compromís de defensar els valors que            

representen i combatre les situacions de discriminació i injustícia, especialment          

les que es relacionen amb els drets humans i la pau. 

 

 

5. Concebre la història com a disciplina científica i l’anàlisi històrica com un procés             

en constant reconstrucció d’acord amb les necessitats de la societat i utilitzar            

aquest coneixement per argumentar les idees pròpies, revisar-les de manera          

crítica i contrastar-les amb noves informacions a fi de corregir estereotips i            

prejudicis. 

 

 

6. Elaborar hipòtesis de treball dels processos històrics estudiats procedents de tota           

mena de fonts: la mateixa realitat, les fonts històriques, els mitjans de            

comunicació o les TIC. 

 

 

7. Saber analitzar la successió de fets i la possible simultaneïtat d’aquests           

mitjançant el domini de la cronologia i el temps històric. 


