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Al cim més alt del Parc Natural de Cap de Creus, a 
més de 500 metres sobre el nivell del mar, s’aixeca un 

dels conjunts monumentals més interessants per 
conèixer el món medieval. 

En aquest espai es reuneixen tres elements que 
representen els puntals de la societat feudal: els que 
resen, al monestir de Sant Pere de Rodes; els que 
produeixen, al poble de Santa Creu, i els que lluiten, 
al castell de Verdera.

Sant Pere de Rodes

Curs 2022-23



Índex d’activitats

Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes

Activitat
Nivell

Infantil Primària ESO
Batxillerat

Nom P5 C. inicial C. mitjà C. superior 1r cicle 2n cicle

El bagul dels misteris

La llegenda de Sant Pere de Rodes

Pintura romànica

Sant Pere de Rodes: un joc de rol

Treasure Hunt al Cap de Creus

Descobreix Sant Pere de Rodes

Activitats al monument:
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El bagul dels misteris
A partir de la recerca d’un bagul antic, els infants realitzen un senzill joc de pistes, a través del qual recorren
els espais de Sant Pere de Rodes i descobreixen els paral·lelismes entre un habitatge modern i un de
medieval.

Gràcies a la troballa del bagul, els nens i nenes descobriran tot d’objectes antics que un monjo va guardar-hi,
per a què servien i si avui en dia encara els utilitzem, i fins i tot trobaran un tresor!

Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes

Nivells: Educació infantil i primer 

cicle de primària.

Tipus: Visita dinamitzada.

Durada: 1 hora i 30 minuts.

Preu: 81€/grup classe. 

Preu Indika: 0,98€/alumne.

Fa molts i molts anys, 
un monjo molt trempat 
va amagar totes les 
seves coses dins d’un 

bagul i el va amagar 
ben amagat perquè 
cap lladregot el pogués 
trobar... 
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La llegenda de Sant Pere de Rodes
Sirenes, pirates, naufragis i monjos... Tot de llegendes envolten Sant Pere de Rodes i la seva muntanya.

Recorrent el monestir i a través d’un joc d’enigmes i llegendes els infants s’introduiran al fascinant món de 

l’edat mitjana.

Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes

Nivells: Cicle mitjà de primària.

Tipus: Visita dinamitzada.

Durada: 2 hores.

Preu: 97€/grup classe. 

Preu Indika: 1,05€/alumne.

Diuen que fa molts i molts 
anys els monjos d’aquest 

monestir van amassar 
una fortuna immensa.

Tenien tants i tants de 
diners que tota una 
cambra era plena de 
monedes d’or i es 

passaven les hores...
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Sant Pere de Rodes: un joc de rol
Som al mes de maig de 1408 i d’aquí dotze mesos se celebrarà l’Any Sant a Sant Pere de Rodes. Al llarg de 

vuit dies milers de pelegrins aniran fins al monestir buscant el perdó dels seus pecats. Per a poder acollir a 
tota aquesta gent caldrà que tota la societat que viu a la muntanya col·labori i superi un seguit de proves. 

En aquesta nova activitat cada alumne adoptarà una identitat i seguint les pautes dels tradicionals jocs de rol 
es convertirà en el veritable protagonista de la història.

Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes

Nivells: Cicle superior de primària i 

educació secundària.

Tipus: Visita dinamitzada.

Durada: 2 hores.

Preu: 97€/grup classe. 

Preu Indika: 1,05€/alumne.

Per a dur a terme l’Any 

Sant caldrà molt de 
menjar per a poder donar 
als pelegrins. Per això, el 
moment de la collita és 
crucial. 

Si fa bon temps tot serà 
més fàcil, però si hi ha 
pedregada i es malmet la 
collita, les coses per la 
gent de la muntanya 
aniran maldades.

Curs 2022-23



Pintura romànica
La Pintura romànica ens descobreix la importància del llenguatge artístic a l’edat mitjana així com el
simbolisme de l’art romànic a través d’una visita al monestir molt especial.

Un cop al taller i treballant en equips, s’emularan els antics tallers d’artistes medievals. L'alumnat
experimentarà amb les propietats pictòriques diferents pigments i aglutinants i cada equip realitzarà el seu
tremp d’ou reproduint una de les pintures romàniques de Sant Pere de Rodes sobre una tauleta de fusta.

Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes

Nivells: Cicle superior de primària.

Tipus: Visita i taller.

Durada: 2 hores.

Preu: 97€/grup classe. 

Preu Indika: 1,05€/alumne.

Important: en el taller es realitzarà 

pintura al tremp d’ou, pel que es 

manipularan ous frescos. Cal que 

ens informeu en cas que algun 

alumne presenti al·lèrgia a aquesta 

o alguna altra substància.
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Descobreix Sant Pere de Rodes
Visita dinamitzada a Sant Pere de Rodes per descobrir-ne la història i l'arquitectura, alhora que es mostren 
els usos dels espais d'un monestir benedictí, excepcional pel grau de conservació de les estructures 
medievals.

A través d’un recorregut pel monestir, la persona educadora, amb l’ajuda de material de suport explica al grup 

l’origen i desenvolupament històric del monestir, el seu funcionament a l’edat mitjana i les característiques 

arquitectòniques i artístiques del romànic.

Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes

Nivells: ESO i batxillerat

Tipus: Visita dinamitzada.

Durada: 1 hora i 30 minuts.

Preu: 81€/grup classe. 

Preu Indika: 0,98€/alumne.

Els orígens del monestir 
són llunyans i desconeguts, 
i la seva historia es troba 
envoltada de llegendes que 
descobreixen un passat
gloriós i que expliquen el 
paisatge corprenent de 
mar, valls i muntanyes
que l’envolten.
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Som al mes d’abril de 1409 i d’aquí pocs dies se celebrarà l’Any Sant a Sant Pere de Rodes. Aquest any, 

l’abat ha aconseguit una gran relíquia: el queixal de sant Valeri. Els monjos ja ho han anunciat als quatre 

vents, milers de pelegrins vindran fins al monestir per venerar-la... Però la relíquia ha desaparegut i caldrà tot 
l’enginy dels alumnes per a poder-la trobar!

Amb aquesta activitat descobrirem el patrimoni i llegat feudal de la muntanya de Rodes a través d’una 

experiència única.

Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes

Nivells: ESO

Tipus: Visita dinamitzada.

Durada: 2 hores.

Preu: 97€/grup classe. 

Preu Indika: 1,05€/alumne.

El camí que travessava el 
poble era molt important. El 
feia servir tothom que 
anava i venia del monestir.

Les cases que donaven a 
aquest carrer principal 
tenien botigues, com 
aquesta d’aquí, que degué 

ser una taverna. Aquest arc 
ens diu que aquí hi havia...

Un TREASURE HUNT a Sant Pere i Santa Creu de Rodes
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Informació pràctica

Concertació de visites:
De dilluns a divendres de 10 a 14h.
972 387 559 / 972 194 238
reservesspv.acdpc@gencat.cat

Adreça:
Monestir de Sant Pere de Rodes
Camí del monestir s/n
17489, el Port de la Selva (Alt Empordà)

Tarifes d’entrada:

Els grups escolars acompanyats de personal docent gaudiran 
d’entrada gratuïta al monestir tot l’any.

A on menjar:
A pocs metres de l’entrada del monestir hi ha la font dels 
monjos, un espai òptim per fer parades curtes per esmorzar.

A dos quilòmetres del monestir i amb aparcament adaptat per 
a autobusos, hi ha l’àrea de pícnic de Mas Ventós. Un espai 

ampli, arbrat, ben equipat i amb vistes panoràmiques, ideal per 
a fer-hi parades llargues per dinar.

*El programa Indika de recursos educatius de la Diputació de 
Girona subvenciona les activitats educatives que s’ofereixen 

als grups escolars d’educació infantil, primària, secundària 

obligatòria, batxillerat, cicles formatius, de grau mitjà i superior 
i programes de qualificació professional inicial de les 
comarques gironines. Informeu-vos en el moment de fer la 
reserva d’aquesta subvenció.
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Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes

Com arribar-hi

Transport privat
Des de Figueres:

Agafar la N-260 direcció Llançà i Portbou, desviar-se a la GI-604 direcció Vilajuïga i un cop a Vilajuïga agafar la GIP-6041 i seguir-
la fins al monestir.

Des del Port de la Selva:
Agafar la GIP-6041 i seguir-la fins al monestir.

A peu:
Diferents camins, ben senyalitzats i de dificultat baixa i mitjana comuniquen les poblacions dels voltants amb el monestir de Sant Pere de 
Rodes. Els camins transcorren pel Parc Natural de Cap de Creus i ofereixen una oportunitat única per a descobrir i gaudir del territori.

Demaneu informació en el moment de fer la reserva de les possibles rutes i opcions.
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https://goo.gl/maps/Ti6hTQHU7gJ2

