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L’església medieval de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes          (5è o 6è) 

Introducció 

L’època medieval constitueix el període en què Cerdanyola apareix documentada 
amb aquest nom per primer cop. És, doncs, l’època de formació de Cerdanyola 
com a comunitat amb uns trets específics que la diferencien i, alhora, la vinculen a 
altres poblacions de la Catalunya Vella. 

Durant l’edat mitjana, Cerdanyola estava sota jurisdicció del castell de Sant Marçal 
i el terme estava  dividit en dues parròquies; la de Sant Martí de Cerdanyola i la  
de Sant Iscle de les Feixes. Les esglésies eren lloc de trobada dels habitants del 
terme i la parròquia la base del comú, format  pels caps de família pagesa per 
defensar els seus interessos davant dels senyors feudals. 

Mentre que l’església de Sant Martí va anar canviant de lloc al llarg dels segles i 
cada edifici era diferent, l’església de Sant Iscle recull en un sol temple les 
diferents influències arquitectòniques i artístiques de cada moment i és un  reflex 
de la història de la parròquia de les Feixes, que no va ser suprimida fins el 1868. 

Aquesta activitat és fonamental per entendre la his tòria medieval i moderna 
de Cerdanyola i les persones que han viscut . 

1. Objectius 
 
• Reconèixer i valorar  el patrimoni històric de Cerdanyola. 

• Aplicar diferents nocions relacionades amb el temps passat i present. 

• Apropar-se a la història medieval i a l’arquitectura romànica. 

• Descobrir que l’arqueologia medieval és una eina per conèixer el passat 

recent  i diferents espais a partir de les evidències materials. 

• Conèixer l’època de formació i configuració del terme de Cerdanyola. 

• Proporcionar elements per comprendre l’evolució de la vall de les Feixes des 

de l’època medieval fins avui, tant des del punt de vista històric com 

medioambiental. 

• Complir les normes relacionades amb el respecte a si mateix i als altres  

durant l’activitat. 

• Complir les normes relacionades amb la conservació de l’entorn. 
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2. Descripció de l’activitat 
 
L’activitat  està pensada per a l’alumnat de 6è. Consta de tres parts: treball previ, 
l’itinerari, treball posterior i s’organitza al voltant de la vall de les Feixes i 
l’església de Sant Iscle. 
 
Treball previ  
 
Es tracta de fer a l’aula, uns dies abans de la realització de l’activitat, els 
continguts de les pàgines 2 a 4 del material didàctic adreçat a l’alumnat. 
El treball previ a l’escola és molt important per poder aprofitar al màxim la tasca de 
l’educador durant l’itinerari. 
 
L’itinerari  
 
Està concebut per fer-lo amb un sol grup classe  i té una durada de 3 hores  
aproximadament (incloent el temps d’esmorzar).  
 
L’activitat compren un recorregut per la vall de les Feixes fins l’església de Sant 
Iscle, durant el qual s’observen els trets principals que defineixen el paisatge de la 
vall i la seva transformació des d’època medieval, tot analitzant les principals 
construccions que es troben al llarg del camí: masies , ermita i aqüeducte. 
 
Treball posterior  
 
Es proposa treballar alguns aspectes concrets de la Cerdanyola medieval: la seva 
ubicació dins del mapa de la Catalunya comtal, la vida quotidiana de la pagesia, el 
paper de l’església i la cronologia de l’església de Sant Iscle (pàg. 8 a 11). 
 
 

 
 


