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Descripció/Justificació  

La presència de jueus a Catalunya a l’Edat Mitjana no és, malgrat la seva importància, prou 
coneguda. El judaisme ha deixat a casa nostra un llegat material molt important: sinagogues, 
cementiris, calls jueus... són testimonis de l’empremta que van deixar. Resta com a aportació 
fonamental al judaisme un llegat immaterial original i viu,  lligat a la forta personalitat de filòsofs, 
poetes o dirigents de les comunitats jueves catalanes. Els documents i la literatura ens 
permeten aproximar-nos a la vida d’aquestes comunitats. 

 

 

Requisits i orientacions prèvies 
No és necessari que els alumnes tinguin coneixements previs. 
 

 

Objectius 

Específics 

Conèixer la cultura, història i vida quotidiana de les comunitats jueves a Catalunya a l’Edat 

Mitjana. 

Tenir una visió crítica del pas dels jueus a Catalunya, sense mitificacions. 

Saber quines fonts permeten conèixer el judaisme català medieval. 
 

 

Competències 

Competències transversals (genèriques) 

Comunicar-se de forma oral i escrita adequadament. 

Posseir habilitats per al treball en equip. 

Saber argumentar i justificar les decisions pròpies. 

Tenir curiositat intel·lectual. 

Tenir habilitat en la recerca i gestió de la informació. 

 

Competències específiques 
Tenir clars els conceptes relacionats amb el judaisme. 
Saber com vivien els jueus medievals la seva vida quotidiana. 
Tenir una visió general de la història dels jueus medievals catalans. 
Conèixer els principals personatges del judaisme català. 
Ser capaç de debatre amb arguments aspectes claus del judaisme. 
 

 

Continguts 
Introducció 
1.  Cultura jueva 

1.1. Documents per a conèixer i estudiar el judaisme 
1.2. Calendari I festes jueves 
1.3. Literatura hebrea medieval a Catalunya  

2. Vida quotidiana 
2.1.Néixer en el judaisme 

       2.2.El matrimoni jueu 



 

 

2.3. La mort 
2.4. Espais per viure el judaisme 
2.5.Ser dona i jueva 
2.6.Els oficis dels jueus 

3.    Evolució històrica 
      3.1.L’arribada dels jueus a Catalunya 
      3.2.El segle d’Or del Judaisme Català 
      3.3.El segle XIV, la demonització del judaisme  
      3.4.El segle XV, la fi de les comunitats jueves a Catalunya (entre 1391 i 1492) 
      3.5.Convivència, coexistència o vida al marge? 
 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
Les sessions de classe es dedicaran a l’exposició dels continguts dels diferents temes i a la 
reflexió a partir de lectures, comentari de notícies i debat dels diferents temes tractats.   

 

 

Avaluació 
Criteris d’avaluació 
L’avaluació de l’assignatura és continuada. El procés d’aprenentatge s’avaluarà a partir de la 
realització de diverses tasques individuals i grupals, a dins i a fora de l’aula. 
La nota final s’obtindrà a partir de les notes parcials que consten a continuació i en els 
percentatges que s’indiquen: 
     Participació a classe: 10% 
     Exercicis: 40%   
     Treball de curs: 50% 
No hi haurà examen final. 
Cal tenir en compte que el termini de lliurament/execució de totes les activitats de l’avaluació és 
improrrogable. 
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