
Programació de la unitat didàctica al tercer cicle de primària fent ús de les eines i 
recursos de la Web d’aula Vivers d’Aula, que s’arrepleguen al Bloc: 
 

 
http://www.enjaumeelconqueridor.blogspot.com.es/ 

Informació visual: 
1.- Fes una ulla da al Blog que te presentem, llig, estudia memoritza realitza esquemes i 
dibuixos fins i tot pots acabar fent un còmic de dues planes que podràs lluir a la 
llibreta de  Cultura Valenciana 
Per als teus dibuixos cal seguir l’argument del vídeo ·”Celebrem el 9 d’octubre” - 
https://www.youtube.com/watch?v=4wbGuvieB_Y  El vostre treball portarà per títol: “La 
història del Rei En Jaume I” - Pintant i dibuixant les imatges anireu creant el vostre 
còmic 
D’aquesta manera apropem a totes i tots la figura del Rei En Jaume I. Amb les noves 
tecnologies, que tenim a l’abast, unim el passat amb el present des del nostre llogaret 
del CEIP “Terretes” de Torrent. 
2.- Un poc d’història audiovisual de la figura del Rei Jaume I 
 
Cròniques del rei Jaume (TVV 1994)-  
https://www.youtube.com/watch?v=JmMWSMz6mQU  
 
Jaume I: Retrat d'un rei (1 de 5) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZvnFILeyes0  
Bernat Desclot va escriure que Jaume I era "lo pus bell hom del món". Alt, ros, ben 
plantat i maco. Un físic que, segons Stefano Cingolani, biògraf del Conqueridor, era 
marca de família, ja que el seu pare, Pere el Catòlic, i el seu fill, Pere el Gran, també 
van ser molt atractius. Després d'estudiar el Llibre dels fets, el retrat que en fa Cingolani 
és el d'un rei guerrer, però també administrador i polític, home de fe sense fanatismes i 
amb un nivell cultural molt discutit. Jaume entre dos Peres; la competència amb el pare i 
amb el fill el va portar a la incomprensió envers el primer i la gelosia cap al segon. - 
https://youtu.be/ZvnFILeyes0  
 
Jaume I: Cabdill militar (2 de 5) 
https://www.youtube.com/watch?v=El1FEVKX2os  
Diu Jaume I al Llibre dels fets que les conquestes de Mallorca i València van ser idea 
dels seus nobles, que el van animar a dur-les a terme. No va anar ben bé així. Per 
Stefano Cingolani, això va permetre al rei presentar-se com a líder d'una empresa 
comuna en què les aportacions militars dels nobles eren indispensables. Per saber més 
sobre la campanya de Mallorca recorrem a dues pintures murals barcelonines —del 
Saló del Tinell i del Palau Berenguer d'Aguilar— i a l'ajuda de Victòria Mora, del Museu 
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d'Història de la Ciutat, i Jordi Camps, del Museu Nacional d'Art de Catalunya. - 
https://youtu.be/El1FEVKX2os  
 
Jaume I: L'home polític (3 de 5) 
https://www.youtube.com/watch?v=eMkISs2h-dg  
Ja en temps de Jaume I, trobadors occitans com Guilhèm de Montanhagòl i Bonifaci de 
Castel•lana el criticaven tractant-lo de "dèbil" i el poeta musulmà originari de terres 
valencianes Ibn al-Abbar s'hi referia com "el tirà Yaqmu al-Barsaluni". En els nostres 
temps, historiadors com ara Ferran Soldevila no el van considerar un gran polític. 
Stefano Cingolani analitza la talla política de Jaume I a través de qüestions com les 
relacions amb Castella i França, l'abandó d'Occitània, per què va deixar escapar l'ocasió 
de nomenar-se rei de Catalunya, i la debatuda divisió dels regnes entre els seus fills. 
Més a http://www.bcn.cat  - https://youtu.be/eMkISs2h-dg  
 
Jaume I: L'estratègia Municipal (4 de 5) 
https://www.youtube.com/watch?v=VcQvLvEd2z0  
Ja des dels inicis del regnat, els nobles van donar molta guerra a Jaume I, que hi va 
lluitar amb armes com la força, el seu prestigi com a rei, l'ús del dret escrit, el perdó i la 
clemència, i una política de dotar municipalment les ciutats dels seus regnes, entre les 
quals hi havia Barcelona. Stefano Cingolani parla de la relació real i simbòlica entre 
Jaume I i la ciutat de Barcelona, la més gran i potent de la Catalunya del segle XIII; 
d'altra banda, Sebastià Riera, arxiver de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 
desgrana el llarg i complex procés de creació i organització del Consell de Cent. - 
https://youtu.be/VcQvLvEd2z0  
 
Jaume I: Mort i llegenda (5 de 5) 
https://www.youtube.com/watch?v=rIdtJ5NZc8A  
Antoni Furió destaca en el seu llibre el lligam entre Jaume I i el monestir de Poblet. Ja al 
primer testament, del 1232, va ordenar ser-hi enterrat i poc abans de morir a València, 
el 27 de juliol de 1276, hi va prendre l'hàbit després d'haver abdicat en el seu fill Pere el 
Gran. Tot i això, el cos del rei no s'hi va traslladar fins al cap de dos anys, un cop el nou 
rei va dominar la revolta musulmana. Hi va reposar en pau més de 500 anys, fins al 
convuls segle XIX. El que va passar després ho explica el pare Tomàs Tulla, exprior de 
Poblet. A més, Stefano Cingolani s'encara amb el mite i el reivindica com un bon rei. - 
https://youtu.be/rIdtJ5NZc8A  
 
3.-  Mira, escolta, analitza i reflexiona i comparteix amb familiars i amics el vídeos 
seleccionats: 
- Jaume I, el rei dels valencians.2008 (Documental de Canal 9)  
https://www.youtube.com/watch?v=b8AfxI1vtO4 )  
 
– Pots veure i reconèixer amb els pares, els signes, símbols, localitzacions, carrers 
i places de la ciutat de València i d’altres pobles i localitats de les terres del nostre 
parlar  fent una passejada. Una proposta seria fer una guia o presentació de fotos de la 
vostra activitat d’oci. Aquí una presentació de fotos dels diferents indrets que se poden 
visitar https://www.flickr.com/photos/25970946@N03/map/  Ànim! 

- Jaume I, memoria d'un rei. –  
- https://www.youtube.com/watch?v=CNv-FyzHmOY   

El president Pasqual Maragall és el conductor d'aquest documental sobre la figura del 
rei Jaume I, el conqueridor de Mallorca i de València, i el rei més admirat pels catalans. 
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En Maragall va visitar els llocs més emblemàtics de la vida del rei i es va fer 
acompanyar per alguns dels principals especialistes sobre Jaume I. El documental 
recorre, de la mà del president, des del castell de Montsó -on es va criar Jaume I- fins al 
monestir de Poblet -on és enterrat-, passant per Mallorca, València i Barcelona. 
Maragall s'entrevista amb historiadors, amb conservadors de museus, i fins i tot amb la 
presidenta del Consell de Mallorca o amb l'abat de Poblet. A més, diversos moments de 
la vida de Jaume I han estat recreats expressament per al documental. 
  
- En la Ciutat de València trobem l’església de San Joan de l’Hospital, analitza 
i estudia els element de l’edat mitjana i les dades relacionades amb el Rei En 
Jaume I 
o Conjunto Historico de San Juan del Hospital - Valencia (1/2) - 
https://www.youtube.com/watch?v=CFLClUbbTSw  
o Conjunto Historico de San Juan del Hospital - Valencia (2/2) 
https://www.youtube.com/watch?v=AzqM3HQ2UI0  

- Estudiem indrets històrics, monuments, restes dels nostres avantpassats, festes 
tradicions, gastronomia i curiositats relacionats amb l’època del Rei Jaume a la 
Comarca de l’horta: 
La Torre de Torrent,  https://www.youtube.com/watch?v=Qitmc8zuq1A és sens dubte, 
l'edifici més emblemàtic del nostre poble. Té la consideració de Bé d'Interés Cultural, 
amb la categoria de monument, i ha sigut el centre neuràlgic en la vida de la població 
des del mateix moment en què es va construir. 
La Torre és una construcció de planta quadrangular i perfil troncopiramidal, de 13,65 
metres de costat per 22,50 d'alçària. Consta de cinc plantes i terrassa, totes amb la 
mateixa estructura, tres naus paral·leles i amb volta, comunicades entre si per una gran 
obertura en forma d'arc de mig punt. Tenia una entrada en altura, −molt característic 
d'aquest tipus de fortificacions−, que donava accés directe a la primera planta. 
 
A llibreta de Ciències Socials treballarem els temes de l’assignatura, L’edat mitjana. 
En l’activitat de cada dijous veurem la pel·lícula: CINE y DIVERSIDAD CULTURAL 
(MAYO 2013) - Trailer "Azur y Asmar" - https://www.youtube.com/watch?v=cbT_oWb-
kn8  
Veurem i comentarem en pantalla gran la pel·lícula de Michel Ocelot   
Per el fòrum i comentari fer servir en l’aparat dels extres (en la pantalla si se mou “la 
rata” apareix una bruixa en diferents posicions, tenim: la llengua i subtítols (triarem el 
català, subtítols en castellà), les activitats per a després del visionat, els capítols... etc. 
És recomanable visionar i treballar: 

- El documental: “El libro de los secretos” 
- Cómo se hizo Azur y Asmar. 
- ¿Quien és Michael Ocelot? 
- Ficha técnica i Galeria de fotos y dibuixos (Calorejarem dibuixos inspirats en la pel·lícula) 

Azur y Asmar Pelicula Completa en Español 
https://www.youtube.com/watch?v=WNJ8YI8xQPc  
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