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 Reportatge

El feu: una experiència de 2n 
d'ESO a classe  de C. Socials.

Havíem treballat les parts d´un feu, sabíem qui hi 
vivia,  qui  hi  manava  i  ara  es  tractava  de 
representar-ho.  La  nostra  feina  consistira  en  : 
treballar en petits  grups de dues o tres persones 
fent una maqueta d'un feu,  la porció  de territori 
que pertanyia  a un senyor feudal.

Vam  acordar quina part ens agradaria fer i  vam 
concretar  la  nostra  tasca.  Després,  vam  posar 
números en trossos petits de paper  i els vam posar 
en una urna per poder agafar-los sense mirar. Així 
sabríem quin grup seria el primer a escollir  la feina 
que faria.

Després,  ens  vam  posar  a  treballar!  L`Adri,  la 
Vanessa i l´Àlex van fer els guerrers i els cavallets; 
l´Alberto  i  l´Albert  van fer  l´església   romànica; 
l´Adrià  Prieto,  la  Bianca  i  en  Sergi  van  fer  el 
castell;  en  David,  els  cavallers  del  torneig;  la 
Cristina  i  el  Franc   van  fer  el  disseny  del   feu; 
la Sílvia i la Laura van fer els animals dels vassalls; 
la Júlia i la Sònia les dames...

A mesura que anàvem acabant les nostres feines, 
tambè vam ajudar als que encara els quedava feina 
per fer.  Però ens calia una història per explicar i 
saber com enganxar els nostres personatges damunt 
la  fullola....Cadascú  va  escriure  una  redacció 

proposant una història per al nostre feu. Les vam 
llegir en veu alta a classe i vam votar la que més 
ens  va  agradar.  Ja  només  ens  calia  enganxar  els 
vassalls, els arbres, els camps, l' església, el castell, 
ls  cavallers   enemics,   el  senyor  feudal,  els 
protagonistes del torneig...

Hi havíem estat treballant molts dies i encara ens 
quedaven  alguns  retocs,  de  manera  que  vam 
proposar  el  fet  de quedar-nos  alguns  voluntaris  i 
voluntàries  tres hores de pati per acabar-ho.  Vam 
ser l’Alberto Mengíbar, la Vanessa, l’Adri, en David 
Olvera i la Cristina. 

Finalment, ens vam fer unes quantes fotos amb el 
feu acabat i vam redactar aquest article per a la 
revista ELI.

Agraïments  a  la  Montse  Alcázar,  profesora  de 
Tecnologia,   per haver-nos deixat  la fullola.
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