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L'ORIGEN I L'ESTRUCTURA DEL FEUDALISME

Disminució del comerç i emigració de les ciutats al 
camp.

Escassetat d'esclaus a causa de la seva poca 
rendibilitat i a les fugues.

Augment dels serfs i dels colons agrícoles que 
treballen per senyors que els protegeixen.

Penetració dels pobles bàrbars i desordre polític.

Concessió de càrrecs i territoris públics a persones 
particulars que se'ls apropien i transmeten per 
herència.

Concentració de la propietat agrícola, que esdevé 
autosuficient.
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ELS TRES ESTAMENTS DE LA SOCIETAT MEDIEVAL
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LA CERIMÒNIA DE L'HOMENATGE
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SERVITUDS FEUDALS

( alhora pot ser vassall d’un altre senyor )

serf



La senyoria, conjunt de terres propietat d’un senyo r, és el marc on es desenvolupa 
la vida d’aquesta època

La senyoria consta de:

La reserva senyorial: conreus, boscos i pastures reservats 
exclusivament a l’ús del senyor i treballats pels serfs que depenen 
directament d’ell. Aquí també hi ha el castell del senyor

Les tinences: terres que el senyor concedeix als pagesos per mitjà del 
pagament d’un lloguer, gairebé sempre en espècies. Els pagesos tenien 
les cases al costat d’aquests camps.

Les terres comunals: conjunt de pastures i boscos que envoltaven els 
camps conreats i que els camperols podien utilitzar si pagaven uns 
determinats impostos al senyor.

LA SENYORIA/ EL FEU



LA SENYORIA/ EL FEU
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SÍNTESI



• Durant l’Alta Edat Mitjana, els cristianisme s’estengué per tot Europa.
• Dins del cristianisme, qualsevol desviació que posés en dubte qüestions 

fonamentals sobre la religió era considerada una heretgia.
• La religió era present en tots els actes de la vida quotidiana : baptisme, 

matrimoni, funerals, festes...

UNA SOCIETAT CRISTIANA
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AGRARI



• Durant l’Edat Mitjana hi va haver diversos ordes religiosos.
• Tots els ordes religiosos estaven sotmesos a una regla, és a dir un 

conjunt de normes que regulaven totes les activitats de la vida al 
monestir.

ELS ORDES RELIGIOSOS

Regla de sant Benet



• L’Església era una institució que tenia una gran riquesa econòmica. 
Posseïa  feus immensos i cobrava a tots els seus vassalls el delme, 
una mena d’impost per mantenir el clergat.

• L’església catòlica estava organitzada jeràrquicament.  I al 
capdavant de tots els seus integrants hi havia ( i hi ha ) el Papa.

ORGANITZACIÓ DE L’ESGLÉSIA



•Un monestir era un conjunt d’edificis i dependències, amb estables, graners, horts, molins, etc. 
Les terres que l’envoltaven  solien pertànyer als monestirs i, com qualsevol altre feu, disposava de 
pagesos i serfs per treballar-les.


