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Neste tema descubrirás:

- Q,ue mentres Al-Ándalus se espalla-
ba, no Norte da Península creáronse
uns reinos cristiáns.

- Q,ue estes reinos cristiáns ao Iongo
dos séculos foron gañando terras a
Al-Ándalus.

- Q,ue nos reinos cristiáns a socieda-
de se dividía entre nobres, monxes
e campesíños.

§abes que dúas zonas había na Penínsu-
Ia lbÉrica durante a ldade Media?

lnvestiga ¡"ra lmterr¡et a vida do Cid. Que
aspecto che parece máis interesante?
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de Aragón
, século Xll.

O Cantar de Mio C¡d
Coñecemos a vida e as aventuras dun nobre cabaleiro cris-
tián grazas ao Cantar de Mio Cid, un poema escrito ao re-
dor do ano 1200 por un autor anónimo.

Ao fuxiren de Valencia, os musulmáns deixaran no salón
principal do alcázar unha gaiola enorme cun león grande e
poderoso. O Cid quedou tan marabillado polo porte do ani-
mal que decidiu quedar con el.

Unha mañá, o mozo que coidaba do león esquecera pe-
char a porta da gaiola, así que, ao recibir o golpe da besta, a

porta abriuse de par en par. De súpeto, o león viu que tiña a
liberdade ao alcance, puxo as súas catro patas fóra da gaiola
e comezou a pasear polo salón.

Naquel momento, os únicos que permanecían espertos
eran os infantes de Carrión, os homes das fillas do Cid. Ao
veren o león percorrendo o salón, asustáronse tanto que sal-
taron dos seus asentos e comezaron a dicir a voces:

-Socorro, socorro, que o león quere comernos!

O Cid espertou e viu os infantes fuxindo. No canto de
alarmarse, o Cid dirixiuse cara á fera con gran serenidade.
Achegouse ao león e colleuno polo pescozo coa maior natu-
ralidade. O máis curioso foi que a fera acatou a autoridade
do Cid, agachou a cabeza coma se fose un can e deixouse
conducir ata a gaiola, onde ficou encerrado sen que hoube-
se que lamentar desgraza ningunha.

Agustín SÁrucurz AcutmR: La leyenda del Cid. Cucaña
Editorial Vicens Vives. (Tradución, adaptación e reelaboración)

Le e comprende

3. Oue personaxes aparecen no fragmento da obra que che presen-
tamos? lndica cada un deles.

4. Por que tiña o Cid un león? Como puido escapar?

5. Oue actitude tiveron os infantes ante o león?
E o Cid?

Exprésote coos túos polobros

ó. lmaxina un diálogo entre o Cid e os infan-
tes no que cada un defende a súa actitude
ante o león.

Xoga

co Cid
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Logo da invasión musulmá da Península lbérica, algúns visigodos
fuxiron ás montañas cantábricas. Un grupo deles, liderado por
don Pelayo, enfrontouse aos musulmáns na batalla de Covadonga
(722).

o
A partir do século Vlll, no Norte da Península

lbérica creáronse uns pequenos núcleos cristiáns
de resistencia á invasión musulmá.

Co paso do tempo, estes núcleos transfor-
máronse en condados e reinos:

. Na zona cantábrica formouse o reino ástur-leo-
nés, do que xurdiron os reinos de León (910) e

de Castela (1035), que acabaron unificándose.

. Na zona dos Pireneos creáronse o reino de
Pamplona, o condado de Aragón e os conda-
dos cataláns.

Ata o século Xl, Al-Ándalus foi moi poderoso e
os reis cristiáns, para evitaren a guerra, víronse
obrigados a lles pagar tributos (impostos) aos

califas cordobeses.

A EXPANSIÓru OOS REINOS CRISTIÁNS

A PENÍNSULA IBÉRICA NO SÉCULO XI

Mar Cantábrico
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| 2. Cando iniciaron os reinos cristiáns a súa gran-

I d" expansión territorial? Por que?
I

Q S. Oue grandes reinos se formaron na Península
I ao longo da ldade Media?

I Ter.a 7

O 1. Que reinos e condados se formaron no Norte
I a. Península? Onde se localizaba cada un

I d"t"rt

No século Xl, a caída do Califato debilitou Al-Án-
dalus, e os reis cristiáns foron progresivamente con-
quistando os seus territorios.

A partir daquela, os reis de taifas tiveron que pa-

garlles tributos aos reis cristiáns. Con eses cartos
puideron construír castelos e crear exércitos.

Nos séculos Xl e Xll, os reinos cristiáns avanzaron

cara ao Sur, chegando ata os ríos Texo e Ebro.

No ano 1212 tivo lugar a batalla das Navas de
Tolosa, cunha importante vitoria cristiá.

Durante o século Xlll conquistouse gran parte de
Al-Ándalus, que ficou reducido ao reino de Granada.

Durante estes séculos de loita, na Península lbéri-
ca consolidáronse catro grandes reinos cristiáns: a

Coroa de Castela, o reino de Navarra, a Coroa de
Aragón e mais o reino de Portugal.
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1035
Reino de
Castela

1085 Afonso Vl

de Castela

conquista Toledo

1137
Reino

de Aragón

854
Reino

ástur-leonés
fif;t

-: :erras conquistadas foron repoboadas con xente proce-

::-:e dos reinos cristiáns. Como recompensa, os reis concedé-

'- ^ es terras e privilexios (non pagar a19úns impostos)'

'as a conquista, moitos musulmáns quedaron nas súas terras'

:=..¡1tíuselles conservar a súa relixión e as súas pertenzas. son

- s chamados mudéxares.

830 Reino
:e Pamplona

897 Condados
cataláns

1139 Reino

de Portugal

1150 Reino

de Navarra

Afonso X de Cas-

tela (século Xlll) é
coñecido como o
Sabio porque Pro-
moveu a literatura
e mais a ciencia.

século Xliéo¡o [X

lnfantaría

Xefes militares

lmaxina que es un dos soldados do

campamento militar do debuxo:

- Explica que diferentes trpos de so!-

dados forman o exército.

Cabalaría
Banda de

' guerra

- Describe a vestimenta dos solda-

doseoseuarmamento.

- Explica cara a onde te dirixes e o

que esoeras conseguir.

,-. ,t:i_

Define concePtos

repoboación

condado

mudérar

Tema 7 1l
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REINOS CRISTIANOS

4. Como estimulaban os reis os repoboadores das

terras conquistadas ao lslam?
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Estandarte de
Castela e León
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Os reinos cristiáns tiñan unha sociedade dividida en tres estamen-

tos ou grupos sociais. cada estamento tiña unha función: os no-

bres guerreaban, o clero ocupábase do culto a Deus e os cam-

pesiños traballaban a terra.

A nobreza e o clero eran os estamentos privilexiados. Posuían

a meirande parte da terra, vivían dunha parte do traballo dos

campesiños e non tiñan que pagar impostos'

os nobres xurábanlle fidelidade ao rei e convertíanse nos

seus vasalos. unha das obrigas dos vasalos era axudarlle ao

rei con homes e armas en caso de guerra' A cambio, o rei

ofrecíalles terras para que as defendesen'

O clero era moi numeroso Porque a sociedade me-

dieval era cristiá e seguía as súas normas'

Algúns monxes e monxas vivían en mosteiros, on-

de rezaban, cultivaban a terra e escribían manus-

critos.

Os sacerdotes ocupábanse da xente e das

igrexas das aldeas.

Oue era un estamento? Q.ue estamentos ti-

ña a sociedade medieval?

Cal era a función de cada un deles?

\l,,tY J'

'¿:'1K'
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Os grupos sociais no feudalismo eran chamados

estJmentos. Á nobreza, grupo que gozaba de moitos

privilexios, pertencíase por nacemento'

Para garantir a defensa do territorio, os nobres construíron

castelos fortificados e organizaron grandes exércitos'

os castelos eran lugares de refuxio e, Por iso, estaban fortifi-

cados (murallas, torres de defensa e foxos) e situábanse en lu-

gares elevados.

Os nobres vivían nos castelos e adestraban para combater' A

señora do castelo encargábase do coidado e da educación dos

fillos, e da organización dos serventes. En ausencia de home,

administraba o castelo e mais as súas terras'

I 3. Por que se construíron tantos castelos na ldade Media?

I

Ó +. OUt"rva a imaxe e explica en que consistían os torneos'

I o.r.ribe como eran as armaduras dos cabaleiros. con que

I elementos se Protexían?

:-a dun torneo

=:abaleiros.

) Tema 7
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A torre da homenaxe era o

centro do castelo, onde vivían

o señor e mais a súa familia.

I Oratorio

, . endas dos serventes Ferraría \a@1
Cortes dos
cabalos Cuartos dos

familiares

Describe as Partes
duncasteloeafun-
ción de cada unha

delas.

ó. Razoa por que se

trataba dunha cons-

trución defensiva.

Define concePtos

> estamento

> nabreza

> clero

> vasalo

> cabaleiro

!. torneo

..o patio de armas situábanse
:s ;ivendas dos servidores do
;e¡or do castelo e outras
:ecendencias, como almacéns,
::-ies dos cabalos, ferrarías.

Os nobres nomeaban ou arma-

0 Uun os cabaleiros ao seu servizo

mediante unha cerimonia.

Observa a imaxe, exPlica en que

consistía esta cerimonia e imaxi-

na o diálogo que podían manter

oseñoreocabaleiro.

, Espada
sobre o
ombreiro

T
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Foxo

lla Seteira
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As terras que o rei lles entregaba aos nobres e
aos clérigos constituían o feudo. EIes gobernába-
nas, defendíanas e administrábanas. Para traba-
llalas, contaban cos campesiños.

En que condicións vivían os campesiños durante a

ldade Media?

)Os dominios do señor

) As terras de cultivo
A maioría das terras estaban
trabal ladas por campesiños,
que eran servos. O gando
alimentábase libremente nos

pastos. Dos bosques extraíase
leña para cociñar e quentarse.

>A aldea
Os campesiños vivían en

pequenas aldeas. No centro
destas, unha igrexa marcaba o

ritmo do traballo diario mediante
o toque de campás cada hora.

As vivendas campesiñas estaban
construídas con muros feitos de
adobe, teito de palla e piso de
terra.

Tamén había granxas

esparexidas ao seu redor.

Define conceptos

feudo

SCI\TO

señor feudal

,/ a.:

,

'tr

D
Nos campos cultivábanse cereais, legumes e hortalizas

Tamén se plantaban viñedos e árbores froiteiras.

Os instrumentos e mais as técnicas de cultivo eran
moi sinxelos. Por iso, a produción agrícola era escasa

e ás veces insuficiente para poder alimentar a toda a
poboación.

En que produtos se baseaba a agricultura? Con
que tipo de instrumentos se traballaba a terra?

,

3, I:r,o ica a relación que existe entre estas dúas frases:

& - 
". 

instrumentos e as técnicas de cultivo eran moi rudimentarios.

- Os campesiños a miúdo pasaban fame.

4, Obser',,a o debuxo e explica en que consistía un feudo e como fun-
cionaba.

Cazaría

§t*

r

As terros do feudo

Os campesiños eran a meirande parte da poboación.
A maioría eran servos dun señor feudal (nobre ou cre-
go). Por iso debían entregarlle parte da súa colleita e
non podían abandonar as terras sen o seu permiso.

As condicións de vida dos campesiños eran moi difí-
ciles. Traballaban de sol a sol e a miúdo pasaban fame
e padecían enfermidades.

Alimentábanse de cereais, legumes, verduras (col,

cebolas, cenorias), froitas, algo de queixo e ovos.

A carne estaba reservada para as grandes ocasións.
Tamén bebían viño e cervexa.

O señor das terras do feudo
habitaba nun castelo.

Reservaba para el parte das

terras e cobráballes impostos
aos campesiños por utilizar o
bosque (leña, caza) e o muíño.
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r' Os habitantes das cidades dedicábanse principal-
mente á artesanía e ao comercio, e constituían un

novo grupo social, a burguesía.

r' Os burgueses eran libres e non dependían dun

señor feudal como a maioría de campesiños.

r' Os artesáns traballaban en obradoiros agrupa-
dos por barrios e rúas. Os que traballaban nun

mesmo oficio (carpinteiros, ourives, ferreiros, tin-
tureiros, xastres...) agrupábanse nun gremio.

r' Os gremios controlaban a calidade e os prezos

dos produtos. Para ter un obradoiro había que
pasar unhas probas e ser mestre artesán. O mes-

tre artesán era axudado por oficiais e aprendices.

r' Os artesáns vendían os seus produtos nos pro-
pios talleres ou obradoiros, pero na cidade ta-
mén se organizaban feiras e mercados semanais.

Os grandes comerciantes reuníanse nas lonxas.

t¡

'"1. lmaxina que es un nobre que habita o castelo da

cidade que aparece no debuxo. Este nobre está

escribindo a historia da súa familia, que habitaba
este mesmo castelo desde había séculos.

Debes axudalo a redactar a páxina do seu libro
onde explica como medrou a cidade. Para iso

observa polo miúdo a imaxe e indica como evo-
lucionou a cidade desde o castelo e a súa zona

amurallada, ata chegar aos arrabaldes.

2 Ccñeces algunha rúa ou barrio da túa localidade

@ ,-. conserve o nome dos artesáns que traballa-
c¿- nela na ldade Media? Busca información na

n:e'- et se fai falta.

)A muralla

Protexía a cidade e as súas

portas pechábanse cada noite
O seu tramo máis antigo
rodeaba o castelo.

As cidades dividíanse en

barrios, formados por rúas

estreitas e tortuosas.

Os xudeus habitaban en barrios
chamados xudarías.

Os barrios fóra das murallas

eran os arrabaldes. ¡

.sft

Define conceptos

burguesía qremio

Castelo

Primeiro recinto
amurallado

T

'114 TemaT
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> As rúas

Eran de barro e non estaban empedradas. Ademais,

os habitantes guindaban os refugallos á rúa e por

elas corrían todo tipo de animais. Por iso, as

enfermidades e epidemias eran moi frecuentes.
/t praza Maior
Nela situábanse os principais edificios (C

do Concello, catedral) e levábanse a cabc

acontecementos cidadáns (festas, torneo

actos relixiosos...) e o mercado semanal.

No Concello reuníase o concello municipl

que gobernaba a cidade.
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Hospitalt
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Casa do Concello ¡
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Aprendiz de historiado
O Comiño de Sontiogo

@
santiago foi un dos doce apóstoros de Xesucristo, de quen se
cre que predicou en Hispania, onde foi soterrado.
Conta a tradición que no sécuro rX se viu unha estrera moi bri_
llante que sinalaba un punto, onde se creu ter atopado a tum-
ba do apóstolo Santiago. Nese rugar construíuse a catedrar
de Santiago de Compostela.

Compostela converteuse nun rugar sagrado, e miileiros de
persoas de toda Europa rearizaban unha viaxe (peregrinación)
para visitar a tumba do apóstolo.

1' segundo a tradición, por que compostera se converteu nun rugar sagrado?
@ Z. Busca na lnternet o significado da palab ra Compostela.o3' En que consistía a peregrinación a santiago de compostera?

@
Os peregrinos ían andando desde o seu
lugar de orixe ata Santiago de Compos_
tela para pedirlle ao santo o perdón dos
seus pecados, ou ben para que os pro_
texese de perigos e enfermidades.

Vista da catedral de
Santiago na actualidade.
Desde a época das
peregrinacións tivo varias
reformas.

i \o:r,j

Sinala no debuxo as pezas de vestimen_
ra e os utensilÍos que utilizaba o pere_
gr ro e que figuran na listaxe da derei-
ta. Faino no teu caderno.

Caies eran os principais motivos polos
gue os peregrinos víaxaban a Santiago
de Compostela?

Esclavina para o frío e a chuvía

Cabaza para a auga

Sombreiro para o sol

Cuncha, símbolo da
peregrinación a Santiago

Bornal para a comida

116 Tema 7
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Bastón ou caxato para apoiarse ao
andar e protexerse dos animais.

o camiño de santiago foi unha ruta que se creou na rdade Media parair ¡ezar á tumba do apóstolo Santiago.

Queres facer de historiador@ para descubrir o que era o ICamiño de Santiago?

Sontiogo de ComposteloA orixe de

4.

tr§
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Mar Cantábrico

Sz.
@

Por onde entra-
ban á Península

os peregrinos
que chegaban
desde Europa?

lnvestiga cantos

días pode durar
este traxecto a

pé desde Puente

la Reina ata

Santiago de Com-

postela.

Xesucristo

Senüago de
Com

^-§"q 
ltE:;1fi",.

dt^d ,r,",,. ]'Pamptona 
)P^\

'-l ^ PrQ t tPr"nt" 
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- J 'ro. t Logroño Ia Reina Jaca

Burgos 'ii ¡¡¿¡"rJ

I
t- Sarria

Melide

Ponferrada

l11
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Astorga
a

Frómista

-c longo do Camiño de Santiago, todo o mundo debe tratar con caridade

: respecto os peregrinos, ricos ou pobres, que van ou volven de Santiago.
-oda persoa que hospeda na súa casa a un peregrino é coma se acollese
.on só a Santiago, senón ao mesmo Deus. [...]

Fragmento dunha guía para os peregrinos. Século Xll. (Reelaboración).

B
A entrada principal da catedral, chamada Pórtico da Gloria,

ten esculturas de Xesucristo e dos apóstolos.

Aos pereg¡inos parecíalles que estaban ante a entrada ao pa-

raíso celestial.

i...]Ao chegar á cidade santa, os peregrinos atópanse coa

resplandecente igrexa dedicada ao apóstolo Santiago.

Está magnificamente construída, é grande, luminosa, harmo-

niosa e ben proporcionada. Ten dobre planta, coma un pala-

cio real. Ouen percorre as súas naves, aínda que estea triste,

vólvese alegre ao contemplar a espléndida beleza do templo.

Fragmentos dunha guía para os peregrinos

Século Xll. (Reelaboracrón)

lmaxina que es unlunha historiador que estu-

¡p da a peregrinación medieval.

Utilizando a información que che dan estes ca-

tro documentos, escribe un informe explicando

A orixe e os motivos das peregrinacións.

Apóstolos

!'1. Segundo o texto do século Xll,

Ü qr" trato se lles debía dar aos

peregrinos? (Doc. 3). Como se

describe a catedral? (Doc.4).

A ruta dos peregrinos na Península.

Oue recompensa atopaban os viaxeiros ao fi-

nal do Camiño.

Oue tipo de documentos utilizamos para ter
datos sobre a peregrinación na ldade Media.

I
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A EREXA ROmÁNtcl

O estilo románico desenvolveuse

durante os séculos Xl e Xll'

En moitos casos trátase de Peque-

nas igrexas situadas en aldeas rurais e

de mtsteiros. A disPosición da súa

planta ten forma de cruz latina'

Os arcos son arredondados (arco

de medio Punto) e tamén a bóveda

que as cobre (bóveda de canón)'

Ten grosos muros de Pedra con es-

casas fiestras, Polo que o interior é

moi escuro.

No exterior, salienta un gran cam-

pan#io.

As paredes das igrexas decorában-

se con pinturas con escenas da Biblia

e da vida de Xesús'

O lugar central ocuPábao o Panto-

crátor, unha representación de Xesu-

cristo.

Capitelde Santo

Domingo de Silos

(BurEos), séculos Xl-Xl I

Pantocrátor de Santo

lsidoro de León, século Xll

Bóveda de canón

CamPanario

I

I

Muros baixos
e grosos

Cibor

Arco de
medio Punto Fiestra

lt

t
ú

:

;

h,

lgrexa de San Martín de Frómista (Palencia)'

I
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A CATEDRAL GóilCA

As catedrais góticas son constru-
: :ns de grandes dimensións que se

::rstruíron nas cidades medievais
:'tre os séculos Xlll e XV.

Presentan unha grande altura e son

-oi esveltas. Os seus muros conte-
=en grandes fiestras e na fachada po-
.-en un rosetón, que lles dá moita lu-
¡inosidade.

A súa planta adoita ter forma de
cruz latina e a cuberta é apuntada
bóveda de cruzaría).

Nas fachadas da igrexa e mais no

=:u interior colocá-
oanse esculturas
rue representaban
: Xesús, a Virxe, os

apóstolos e os

:a ntos.

Campanario

Rosetón

Fiestras

S=,-.,
F';=-r
\:;. _ .É,

,q" ".*

-\_-:-

\

Nave central

\

Virxe Branca da
catedral de
León, século Xll

/
'tr

'aA*

Catedral de
Palma de
Mallorca,
século Xlll.

Elabora no teu caderno un cadro co-

tf, .o o seguinte para comparar os esti-
,g! los románico e gótico:

Define conceptos

> arco de medio punto

> gótico

> bóveda de canón

> bóveda de cruzana

> románico

) rosetón

Debuxa no teu caderno un arco de

@ medio punto e un arco apuntado
PIanta

Arcos e bóvedas

Muros

Fiestras

Decoración

GóticoCaracterísticas Románico

Oue diferenzas observas entrambos
os dous?

--r--

Bóveda de cruzaría j

Arco apuntado



Pepaso o aprendido

e

repoboacións

Copio e completo no teu coderno.

A partir do século lX, na Península lbérica formáron-
se ." de resistencia, que co tempo se transforma-
ron en ... e ".. .

'riestes reinos, a sociedade estaba dividida en tres
: , que guerreaban, ..., eue rezaban, e ".., que

.":Sallaban a terra.
* ',:s "einos cristiáns desenvolvéronse as ..., onde

'--r ..r un novo grupo social: a .." .

lg.Fd tnho redocción.

I . Escribe unha breve redacción na que imaxines que

I "r 
un aprendiz de artesán zapateiro dunha cidade

I castelá que explica o seu traballo.
I

I Tema z

1. Copio este mopo conceptuol no teu coderno e completo os espozos.

Reinos cristiáns (séculos lX a XIV)

tiveron había oroduciuse desenvolveuse

caracterizadgs por protagonizado por

creación dos
primeiros núcleos

principalmente dedicada a

!.. campesiños .. artesanía planta

arco

con con

i.. Planta
:.. arco

:.. muros :.. muros

:.. bóveda ... :.. bóveda

,. Os...que querían visitar a tumba do apóstolo San-

tiago percorrían o ,.. para chegar á catedral de ....

A arte románica desenvolveuse durante os séculos
o

A arte gótica desenvolveuse entre os séculos ... e ...

As lgrexas románicas teñen bóveda ..., e as cate-

drais góticas teñen bóveda ,.. .

Para iso debes utilizar as seguintes palabras: rúa

dos Zapateiros, obradoiro, gremio, mestre artesán,
oficial, aprendiz, feira e mercado.

desenvolvemento
urbano

privilexiados Románica Gótico

t

ret

2 grupos sociais arte medieval



Entre tod@s. Xogo de memorio.
_t¡

V Entr" toda a clase imos fabricar un xogo de memoria de

obras de arte románicas e góticas.

Cada alumno ou alumna buscará na lnternet unha obra de

arte de estilo románico e outra de estilo gótico da Penín-

sula lbérica. O profesor ou profesora deberá comprobar

que ningunha das obras estea repetida.

Cada alumno ou alumna imprimirá dúas veces unha mes-

ma foto de cada unha das obras escollidas, e escribirá o

nome e a situación da obra.

A continuación pegaraas sobre un cartón de cor branca.

Todas as fotos e os cartóns deberán medir 5 x 5 cm.

Unha vez reunidas todas as parellas de fotos, colocaranse

mesturadas e boca abaixo sobre unha mesa. Por quendas,

cada alumno deberá poñer boca arriba dúas cartas ao chou.

Se as dúas cartas teñen a mesma foto, o xogador quedará

con esas dúas cartas e poderá repetir a quenda. Pero se

teñen diferente figura, o xogador deberá volver a colocar

as cartas boca abaixo e pasaralle a quenda a outro com-

pañeiro ou compañeira.

Ao final do xogo gañará quen conseguise maior número

de parellas.

5. Resolve o encruc¡llodo.

definicións. Todas elas están relacionadas co Camiño

de Santiago a ldade Media:

'tr. Entrada principal da Catedral de Santiago.

2" Persoa que viaxa polo Camiño de Santiago

para visitar a tumba do Apóstolo.

3. Un dos dous lugares de inicio do Camiño

de Santiago nos Pireneos.

¿[. Símbolo da peregrinación a Santiago.

5" Nome do apóstolo que predicou en Hispania.

é. Cidade castelá na ruta do Camiño de Santiago

que ten unha importante catedral.

7. Onde crían chegar os peregrinos ao ver o Pórtico da Gloria.

6

5

SE APRENDE
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