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Després de la seua educa-
ció, és temps que comence 
el regnat de Jaume I. Pro-
bablement una de les seues 
primeres accions serà ven-
jar-se de Simó de Montfort 
per la mort de son pare. 
O potser el perdonarà 
per no ferir la seua amiga 
Amícia? Anima als alum-
nes que escriguen el relat 
d’aquesta aventura pensant 
què va decidir � nalment 
Jaume.   

INDIVIDUAL

Proposarem als alumnes que escriguen i expliquen en el qua-
dern les diferències que hi ha entre l’educació que Jaume va 
rebre a la cort del rei Simó de Montfort i la que li van propor-
cionar els cavallers templaris. 

INDIVIDUAL 

Per a triar el nom del seu � ll, la reina Maria va encendre dotze 
ciris amb els noms dels apòstols i va elegir l’últim que es va 
apagar. Demanarem als alumnes que pregunten als pares com 
van triar els seus noms i per què � nalment es van decidir pel 
que tenen ara. 

Després, buscarem entre tots quin és el signi� cat del nom de 
cada un. Per exemple, Jaume vol dir ‘sostingut pel taló’. 

GRUP 

Els templaris ensenyen Jaume a muntar a cavall, caçar, nadar 
i lluitar amb llança i espasa, però no a llegir i escriure. Discu-
tiu entre tots quines coses creieu que s’han d’ensenyar a un 
futur rei i quines qualitats hauria de tindre un bon monarca.    

CIÈNCIES SOCIALS 

Fill de reis conta la història d’un famós rei de la Corona d’Aragó: 
Jaume I el Conqueridor. Conta als alumnes quines van ser les 
principals proeses d’aquest rei i quines ciutats va conquerir. 

També pots parlar-los dels cavallers templaris: qui eren, on vi-
vien, quan es van crear, quina era la seua missió principal, 
durant quant de temps van existir i quin objecte religiós es 
deia que custodiaven.   

Perquè d’una manera en-
tretinguda ens conta la 
vida d’un xiquet des que 
va nàixer fins que es va 
convertir en un rei impor-
tant, el rei Jaume I. 

Jaume visqué molt poc de 
temps amb els seus pares, 
el rei Pere i la reina Ma-
ria de Montpeller. Quan 
tenia tres anys el van en-
viar a la cort de Simó de 
Montfort, on va fer molta 
amistat amb la divertida 
Amícia. Però, quan moren 
els seus pares, el jove Jaume 
haurà d’entrenar-se dura-
ment amb els templaris per 
convertir-se en el nou rei. 

Per a xiquets amb un ni-
vell de lectura bàsic, per-
què té una estructura molt 
senzilla i un vocabulari 
comprensible. Especial-
ment recomanat per a xi-
quets a qui els agraden les 
aventures medievals de ca-
vallers.  
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