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INTRODUCCIÓ 
 

Al capdamunt de la serra de Verdera 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: les persones que resen, al monestir de Sant Pere de Rodes; les que 

produeixen, al poblat de Santa Creu, i les que lluiten, al castell de Verdera. 

El centre del conjunt és el monestir de sant Pere, que va esdevenir el monestir més important 

del comtat d'Empúries tant pel paper rellevant dels seus abats com per ser un important centre 

de pelegrinatge gràcies a les relíquies que custodiava. 

Des de la seva fundació, va gaudir de la protecció dels comtes d'Empúries, que el van dotar de 

terres i privilegis, i això va fer que es convertís també en un important senyor feudal. Entre els 

seus dominis hi havia Santa Creu de Rodes, un poble dedicat fonamentalment al comerç i la 

producció artesana que atenia les necessitats del monestir. Gràcies als pelegrinatges, entre els 

segles XII i XIV va gaudir d'una gran prosperitat, fins a arribar a tenir uns 250 habitants. Però les 

guerres, els saquejos i els estralls causats per les males collites i les epidèmies van provocar el 

sobtat abandonament de Santa Creu. 

La seguretat del conjunt depenia del castell de Sant Salvador de Verdera, que simbolitza els 

aspectes guerrers de la societat feudal. El castell havia estat donat al monestir pels comtes 

d'Empúries, però el seu valor estratègic, dominant el cap de Creus, va fer que els comtes 

intentessin recuperar-lo, cosa que va provocar continus enfrontaments amb els abats. 

L'element més destacable del conjunt és l'església del monestir que, per la seva originalitat i 

antiguitat, és una peça excepcional dins el romànic català. Construïda entre els segles X i XI, per 

acollir els pelegrins i les pelegrines, permet copsar l'esplendor que va viure el monestir. La 

construcció destaca per la gran alçada que li proporciona un original sistema de pilars i dobles 

columnes, i per la riquesa ornamental present en els capitells i en la quasi desapareguda 

portalada, obra del mestre de Cabestany. 
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DADES BÀSIQUES DE L’ACTIVITAT 
 

DESTINATARIS  

Cicle superior de primària 

BREU DESCRIPCIÓ  

L’eix de la proposta és un joc de rol en el que els nens i nenes assumiran una identitat pròpia de 

l’edat mitjana tot recorrent el monestir. Pagesos, comtesses, monjos i abadesses s’hauran de 

relacionar tal i com ho feien fa mil anys per a descobrir com funcionava la societat medieval. 

DURADA 

2h 

MATERIAL NECESSARI 

Tot el material és del propi equipament.  

 Llibre del màster 

 Sobres amb les preses de decisió dels diferents dilemes plantejats. 

 Disfresses:  

o monjos 

o soldats 

o pagesos 

 Disc de la fortuna 

 Targetes: 

o diners  

o blat  

o espases 

o revolta 

 Queixal de Sant Valeri amb reliquiari 

 Dibuixos de les estances din-A3 

 Plànol del monestir din-A3 
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DISSENY DE L’ACTIVITAT 

Objectius Generals 
 

1.Identificar les característiques pròpies de la societat medieval i situar-la en el temps. 

2.Comprendre els diferents estaments que la conformaven i les peculiaritats de cada un d’ells 

3.Comprendre i experimentar amb les relacions que s’establien entre els diferents estaments. 

4.Fomentar el treball en grup i el respecte per les idees i les opinions dels altres 

5.Fomentar la reflexió sobre les diferències entre el món actual i el medieval. 

6.Fomentar el respecte i l’interès pel patrimoni i la història com una manera de comprendre el 

món actual. 

 

Objectius específics 
 

1. Descobrir com era la vida quotidiana de l’època medieval en el monestir i voltants , i 
comparar-la amb l’actualitat. 

2. Comprendre l’origen del Monestir de St. Pere de Rodes. 

3. Identificar la distribució de l’espai, els usos que es donava al monestir, i els elements 
constructius diferenciadors. 
 
4. Plantejar qüestions respecte a fets i situacions històriques que afecten a l’actualitat de com 
es vivia el dia a dia. 

 
5. Potenciar l’expressió i la comunicació dels continguts de forma personal i creativa, 

mitjançant teatralitzacions petites. 

6. Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, 

cooperativa i dialogant.  

7. Gaudir i valorar el patrimoni cultural que ens envolta  
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Adaptació curricular 
Competències bàsiques i àrees treballades: 

Àmbit Coneixement del medi social i cultural  
 

Aportacions de l’àrea a les 
competències bàsiques:  
 
 

Conviure i habitar el 
món : 
 
Competències 
comunicatives  
Competències personals 

- competència en el coneixement i la 
interacció amb el món físic  
-competència social i ciutadana. 
 

Dimensions  Dimensió món actual -Competència 2. Interpretar el present a partir 
de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del 
temps, per comprendre la societat en què 
vivim. 

-Competència 5. Valorar problemes socials 
rellevants interpretant-ne les causes i les 
conseqüències per plantejar propostes de 
futur. 
 

Dimensió ciutadana  -Competència 12. Participar en la vida 
col·lectiva a partir de valors democràtics, per 
millorar la convivència i per afavorir un entorn 
més just i solidari 

Continguts específics  Persones, cultures i 
societats 

-Rebuig dels estereotips i prejudicis, així com 
de les situacions d’injustícia i discriminació, 
per raons de gènere, orientació afectiva, 
origen i creences, desenvolupant sentiments 
d’empatia i respecte amb els altres 

Canvis i continuïtats en 
el temps 

-Ús de la periodització convencional i de les 
convencions de datació. 
  
-Identificació de la durada, simultaneïtat i 
successió d’esdeveniments històrics. 
 
-Anàlisis de les formes d’organització social.  
 
-Anàlisi de problemes socials rellevants, 
comparant la situació actual amb la d’altres 
èpoques històriques 
 
-Anàlisi de l’ element patrimonial de l’entorn 
proper mostrant valoració i respecte per les 
manifestacions del patrimoni 
 
-Anàlisi del paper de les dones com a 
subjectes individuals o col·lectius de la 
història al llarg del temps i valoració de la seva 
aportació al patrimoni i a la cultura. 
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Àmbit Artístic 
Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa 

Dimensions  Dimensió percepció i 
escolta 

Competència 1. Utilitzar 
estratègicament els elements 
dels llenguatges visual, 
musical i corporal per 
analitzar les produccions 
artístiques. 
 
 
 

Dimensió expressió, 
interpretació i creació 

Competència 4. Interpretar i 
representar amb formes 
bidimensionals i 
tridimensionals, estàtiques i 
en moviment. 

Dimensió societat i 
cultura 

Competència 8. Valorar amb 
respecte i sentit crític les 
produccions artístiques en els 
seus contextos i funcions. 
 
 
 
 
 
Competència 9.Gaudir de les 
experiències i creacions 
artístiques com a font 
d’enriquiment personal i 
social. 

Continguts  específics  Percebre i explorar -Propietats dels materials, els 
colors, les formes (volums, 
línies, contorns, textures, 
grandàries i perspectives…) 
en les imatges, els objectes i 
en les obres artístiques. 
-Relació entre les qualitats 
perceptibles i el que 
pretenen les imatges i els 
objectes (informar, fer 
pensar, convèncer, 
persuadir). 
 
-Reconeixement de maneres 
de viure, de formes 
d’organització social i 
d’atribucions de temps i lloc 
en les imatges i els objectes. 
 

Interpretar i crear 
 

-Construcció i caracterització 
de personatges, recreació 
d’espais imaginats, creació 
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d’estructures, maquetes, 
decorats i exposicions. 
 
 
 
-Ús de representacions 
culturals (imatgeria popular i 
mediàtica, fotografies, 
objectes) en projectes 
artístics. 
-Terminologies pròpies dels 
llenguatges visuals: pintura, 
dibuix, escultura, espectacle 
visual, instal·lació, còmic, 
cartellisme, arquitectura, 
publicitat, gravat, collage, 
modelatge, construcció, 
fotografia, imatge digital, 
cinema-vídeo. 
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Desenvolupament de l’activitat 
 

Introducció 
Per començar l’activitat l’educadora/or distribuirà les disfresses segons els grups i rols que ja 

s’han conformat prèviament a l’aula. Es distribuiran els grups imitant la piràmide feudal i 

s’aprofitarà aquest moment per tal que l’alumnat expressin els dubtes o impressions que els 

sorgeixin sobre la societat feudal. 

L’educadora/or explicarà l’objectiu del joc i les seves normes bàsiques: 

Som al mes de maig de 1408. D’aquí dotze mesos, el 3 de maig de 1409 se celebrarà l’Any Sant al 

monestir. Al llarg de vuit dies milers de pelegrins i pelegrines vindran fins al monestir buscant el 

perdó dels seus pecats. 

Per a poder acollir a tota aquesta gent i poder a dur a terme l’Any Sant caldrà, però, que tota la 

societat que viu a la muntanya, col·labori: poble, clergat i militars. 

 El clergat viu al monestir i tenen el poder. Estan a la part més alta de la piràmide. Manen, 

imparteixen justícia i tenen els diners. 

 La noblesa protegeix el clergat  i al poble. Estan en un graó intermedi de la piràmide, viuen 

al castell de Sant Salvador de Verdera i tenen espases. 

 El poble viu a Santa Creu i tenen blat. Produeixen menjar, són el graó més baix de la 

societat però poden organitzar una revolta en contra dels poderosos. 

Cada grup parteix amb aquestes reserves: 

 El clergat té 10 targetes de diners 

 El poble té 10 targetes de blat 

 La noblesa 10 targetes d’espases.  

Al llarg del joc els grups perdran i guanyaran reserves de menjar, espases i diners, i aniran 

acumulant targetes de malestar, que poden desembocar en una revolta del poble. 

Caldrà que en acabar el joc tinguin: 

 15 de blat per a poder alimentar a tothom 

 15 espases per a protegir els pelegrins i les pelegrines dels malfactors 

 15 de diners per arreglar els camins 

i/o: 

 Superar la prova final per aconseguir la relíquia sagrada 

 

La Pirateria 
Aquesta segona activitat permetrà fer una primera aproximació a les dinàmiques del joc de rol, 

així com a la importància de l’atzar en el desenvolupament de l’activitat.  

Després de veure els elements defensius del monestir un dels acompanyants del grup tirarà la 

moneda de la fortuna i segons la cara on caigui hi hauran conseqüències més o menys 

devastadores del pas dels pirates. 

Els mesos d’estiu les aigües del Mediterrani estan solcades per vaixells pirates que arrasen les 

poblacions de la costa. Malmeten els cultius, destrueixen cases, segresten la població. La noblesa 

del castell intenta protegir a la població de la muntanya, però malgrat tot, el 23 de juny una flota 

de galeres turques arriba a les costes de Sant Pere de Rodes. 
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El Joc de la collita_ Treball per grups 
Aquest tercer joc immergeix als grups a les dinàmiques del joc de rol. A través de la informació 

proporcionada caldrà que col·lectivament prenguin una decisió que determinarà l’esdevenir 

del joc. La presa de decisió es farà de manera consensuada, a través del raonament i exposició 

dels diferents integrants del grup. 

Som al mes de juliol de 1408. 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 les coses seran 

més fàcils, però si hi ha pedregada i es malmet la collita, les coses per la gent de la muntanya 

aniran maldades. 

 

Llancem la moneda de la fortuna, un disc on a una de les cares hi té un sol i a l’altra una 

tempesta dibuixada. Segons caigui d’una banda o altra es donarà a cada grup un full amb les 

opcions que tenen. Cal que discuteixin entre els membres dels grups i prenguin una decisió 

sense saber quina és la dels altres grups, així que es donaran 2 minuts ben bons per a que ho 

facin.  

 

 

La mort del Castlà 
Realitzant una petita representació els alumnes viuran un dels episodis més emblemàtics de la 

societat feudal, que és el pacte de vassallatge, reproduint un dels cerimonials documentats a la 

muntanya de Rodes en època medieval. 

Amb la fred el castlà Simó de Trilla, que governa el castell de Sant Salvador, ha agafat una 

infecció molt dolenta. Malgrat que l’han baixat al monestir i que el monjo infermer en té cura 

aplicant-li tota mena de remeis, el pobre castlà mor.  

Un castell no pot quedar sense castlà gaire temps, així que l’abat de Sant Pere de Rodes 

investeix el fill de Robert de Trilla, Asbert, en el nou castlà de Verdera. Es fa representació 

teatral. 

La reparació de camins _ Treball col·lectiu 
 
A través d’aquesta dinàmica l’alumnat comprendrà l’asimetria existent en la societat feudal. Es 

realitza una altra dinàmica de joc de rol. 

Som al mes de març a les portes de l’Any Sant, i cal arreglar els camins per a que arribin els pelegrins 

i les pelegrines fins al monestir. La primavera ha sigut especialment plujosa i ha destrossat els 

corriols que pugen per la muntanya. El poble era el que s’encarregava d’arreglar els camins i ho 

feien en el seu dia de descans, diumenge. Aquest any, però, estan especialment cansats per tot el 

tràfec i caldrà veure què passarà... 

La relíquia sagrada _ Treball per grups i col·lectiu 
 

Treballant per a grups la darrera dinàmica permet l’assoliment de l’objectiu final (obtenir la 

relíquia sagrada) a través de la col·laboració de tots els membres del grup. 

El Papa, Benet XIII s’està rumiant de donar una relíquia al monestir per a que vinguin més pelegrins 

al seu Any Sant. Està dubtós, ell voldria donar el queixal de Sant Valeri, però d’altra banda és una 

relíquia que aprecia molt i no sap si després la trobarà a faltar. 
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Cal que des del monestir convenceu al Papa per que us doni aquestes relíquies. Per a fer-ho, li 

enviareu una caixa amb els millors productes de la vostra terra. El Papa té fama de golafre, així que 

de ben segur que a canvi de bones menges us acabarà donant la relíquia. 

Treball a l’aula 
 

Recomanem que els grups treballin l’activitat a l’aula, tant abans com després de la sortida.  

Treball previ 
 

Recomanem introduir l’activitat a l’alumnat, explicant-los què faran. Es pot visionar el vídeo 

Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes que mostra l’emplaçament dels tres elements del 

Conjunt Monumental i que ajudarà a motivar-los de cara a la visita. 

Objectius 
1. Contextualitzar la sortida, ubicant geogràficament i temporalment l’espai on es 

desenvoluparà. 

2. Donar a conèixer l’objecte de l’activitat i crear un primer marc conceptual de la mateixa. 

3. Despertar la curiositat de l’alumnat i fer créixer el seu interès. 

 

 

Treball posterior 
 

Recomanem continuar 

treballant els continguts eixos 

de la proposta a l’aula, 

especialment aquells que 

fan referència a la visió 

crítica del relat històric. 

Per aquest motiu us 

proposem aquesta acció: 

 

 

On és la memòria de les dones? 

Aquesta proposta permetrà treballar 3 personatges històrics femenins 

per tal de que l’alumnat prengui consciència del paper de la dona en la història i 

tingui una visió crítica envers el relat històric. 

L’activitat es treballarà amb els mateixos 3 grups amb els que s’ha realitzat la visita a Sant Pere 

de Rodes, de manera que es conserva el grup de la noblesa, el del clergat i el del poble. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9XR0rVYrla0
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La història que ens expliquen 
En un primer moment el treball serà individual, demanant a l’alumnat que faci una cerca molt 

bàsica al seu llibre de text o a un cercador d’internet en cas de no tenir llibre de text. 

Primerament caldrà que agafi el seu llibre i compti les imatges de personatges masculins i 

femenins històrics que hi apareixen. Només es podran comptar les imatges d’aquells 

personatges amb nom propi, no valdran les imatges on la persona representada és anònima. 

És probable que hi hagi llibres de text on no hi apareix cap personatge femení històric, no 

representa cap problema ja que l’objectiu de l’activitat és que l’alumnat prengui consciència 

de la desproporció que hi ha entre un sexe i l’altre. 

Som crítics amb la història que s’ha escrit? 
 

Un cop feta la cerca individual es passarà a treballar per grups. 

Primerament caldrà que els diferents components de l’equip comparteixin els resultats de la 

cerca individual que han fet i els discuteixin per tal de potenciar el sentit crític de l’activitat. 

Es poden facilitar als equips les preguntes detonants següents: 

 Per cada personatge masculí, quants de femenins heu trobat? 

 N’hi ha que siguin mares/filles/mullers d’algun personatges històric? Quantes n’hi ha 

que sí i quantes hi apareixen per mèrits propis? 

 Heu trobat al llibre personatges històrics femenins d’altres cultures i civilitzacions? I de 

masculins? 

 Perquè creieu que el relat històric parla poc dels personatges femenins? 

 Creieu que canviaria la manera d’explicar la història si es posés el focus en les dones? 

 

 

 

 

 

Nivell 3: recuperem l’altra meitat de la història  
 

Cada grup tindrà per referència un personatge històric femení:  

Per al grup de la noblesa, Joana d’Empúries, comtessa. 

Per al grup del clergat, Ermessenda, abadessa de Sant Feliu de Cadins 

Per al grup del poble, Na Mercadera, artesana de Peralada 

Es tracta de tres dones que van viure al comtat d’Empúries a l’edat mitjana. Les seves històries 

rarament apareixen als llibres, tot i que van tenir un paper destacat en l’esdevenir de la 

comarca.  
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Amb el material per a preparar l’activitat us adjuntarem el resum biogràfic d’aquestes dones. 

Us proposem aquests tres personatges, però podeu escollir-ne d’altres que siguin més 

significatius per la vostra zona o centre educatiu.  

La Generalitat de Catalunya, el Consell de Mallorca i la Xarxa Vives d’Universitats, han realitzat 

una recopilació de biografies de personatges històrics femenins dels territoris de parla 

catalana, podeu consultar-la aquí:  

http://www.dbd.cat/ 

Cada grup treballarà la vida de la dona que li pertoca i l’exposarà a la resta de classe a través 

d’una representació. L’objectiu no és que es realitzi una obra de teatre sinó simplement que es 

treballi l’expressió oral i corporal com a mitjans d’expressió. Es recomana enregistrar l’acció i 

així generar també un arxiu de l’activitat. 

Un cop realitzada les representacions, es pot encetar un debat a nivell col·lectiu en el que el 

grup-classe reflexioni i discuteixi els resultats de l’activitat. 

 

Quadre resum de l’activitat 
 

Treball Què farem? Com ho farem? 

Individual Recerca d’imatges de 
personatges històrics 
femenins 

L’alumnat buscarà al seu llibre de text (o 
internet) imatges de personatges històrics 
femenins i els contraposarà als masculins que 
trobin. 

Per equips Anàlisi i debat de la cerca Per equips s’exposaran els resultats de la 
cerca i es generarà un debat que permeti el 
seu anàlisi des d’una perspectiva crítica. 

Treball d’un personatge 
històric femení 

Per equips es treballarà un personatge històric 
femení que faci referència a l’estament social 
de l’equip. El treball realitzat s’exposarà al 
grup classe emprant mitjans d’expressió orals i 
corporals. 

Col·lectiu Debat crític de la 
perspectiva de gènere en el 
relat històric 

A nivell de grup classe es generarà un debat a 
nivell general, que permeti la reflexió sobre la 
visibilitat de les dones en el relat històric. 

 

  

http://www.dbd.cat/
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Objectius Generals 
 

1. Fomentar l’esperit crític envers el relat històric. 

2. Visibiltzar el paper de les dones en l’esdevenir històric. 

3. Fomentar el treball en grup i el respecte per les idees i les opinions dels altres. 

4. Fomentar la reflexió sobre les diferències entre el món actual i el passat. 

5. Fomentar el respecte i l’interès pel patrimoni i la història com una manera de 

comprendre el món actual. 

 

Objectius específics 
 

1. Descobrir la història de personatges històrics femenins rellevants en l’entorn de 
l’alumnat. 

2. Treballar la mirada crítica envers el relat històric, establint comparacions entre el món 
passat i l’actual. 

3. Fomentar el debat, la reflexió i la discussió constructiva com a vies d’aprenentatge 
individual i col·lectiu. 

4. Potenciar l’expressió i la comunicació dels continguts de forma personal i creativa, 
mitjançant l’expressió verbal i no verbal. 

5. Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, 
cooperativa i dialogant.  

6. 7. Gaudir i valorar el patrimoni immaterial que ens envolta. 
 

Adaptació curricular 
Competències bàsiques i àrees treballades: 

Àmbit Coneixement del medi social i cultural  
 

Aportacions de l’àrea a les 
competències bàsiques:  
 
 

Conviure i habitar el 
món: 
 
Competències 
comunicatives  
Competències personals 

- competència en el coneixement i la interacció 
amb el món físic  
-competència social i ciutadana. 
 

Dimensions  Dimensió món actual -Competència 2. Interpretar el present a partir 
de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del 
temps, per comprendre la societat en què 
vivim. 

-Competència 5. Valorar problemes socials 
rellevants interpretant-ne les causes i les 
conseqüències per plantejar propostes de 
futur. 

Dimensió ciutadana  -Competència 12. Participar en la vida 
col·lectiva a partir de valors democràtics, per 
millorar la convivència i per afavorir un entorn 
més just i solidari 



15__UN JOC DE ROL DE SANT PERE DE RODES CS Primària 

Continguts específics  Persones, cultures i 
societats 

-Rebuig dels estereotips i prejudicis, així com 
de les situacions d’injustícia i discriminació, per 
raons de gènere, orientació afectiva, origen i 
creences, desenvolupant sentiments 
d’empatia i respecte amb els altres 

Canvis i continuïtats en 
el temps 

-Anàlisi de l’element patrimonial de l’entorn 
proper mostrant valoració i respecte per les 
manifestacions del patrimoni 
 
-Anàlisi del paper de les dones com a subjectes 
individuals o col·lectius de la història al llarg del 
temps i valoració de la seva aportació al 
patrimoni i a la cultura. 

 

 

Àmbit Artístic 
Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa 

Dimensions  Dimensió percepció i 
escolta 

Competència 1. Utilitzar 
estratègicament els elements 
dels llenguatges visual, 
musical i corporal per 
analitzar les produccions 
artístiques. 

Dimensió expressió, 
interpretació i creació 

Competència 4. Interpretar i 
representar amb formes 
bidimensionals i 
tridimensionals, estàtiques i 
en moviment. 

Continguts específics  Interpretar i crear 
 

-Construcció i caracterització 
de personatges, recreació 
d’espais imaginats, creació 
d’estructures, maquetes, 
decorats i exposicions. 

 

 

 


