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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  

Educació Secundària Obligatòria 

BREU DESCRIPCIÓ  

L’objectiu de l’activitat és la descoberta del Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes i de la 

realitat social de l’Edat Mitjana a través d’un joc d’enigmes que els portarà a la troballa d’un 

tresor. 

Caldrà que l’alumnat recorri diferents indrets de la muntanya per a descobrir l’empremta que hi 

ha deixat la vida feudal i, ja sigui individualment o com a integrants d’un equip, col·laborin entre 

ells per a poder assolir l’objectiu final. 

DURADA 

2h 

MATERIAL NECESSARI 

 brúixoles 

 bosses d’equips amb pergamí enigma, paper i retolador. 

 targetes d’indicacions de les cases, elements escultòrics, claus, elements del claustre 

superior. 

 bosses amb lletres  

 endevinalla Massís 

 joc de targetes amb els números. 

 claus 

 Cofre i cadenat amb la relíquia de Sant Valeri 

  



5__TREASURE HUNT AL CAP DE CRESU ESO 

DISSENY DE L’ACTIVITAT 

Objectius Generals 
 

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

2.Comprendre i experimentar amb els diferents estaments que la conformaven i els testimonis 

arquitectònics que han llegat cada un d’ells. 

3. Fomentar l’orientació espacial, el pensament lògic i deductiu.  

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. Comprendre com s’estructurava la societat a l’edat mitjana. 

2. Descobrir com era la vida quotidiana de la societat medieval i les diferències que presentava 
entre estaments. 

3. Identificar la distribució de l’espai, els usos que es donava al poble de Santa Creu i 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’orientació espacial i la mobilitat personal, fomentant l’autonomia de l’individu i 

el seu pensament lògic i deductiu. 

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 donarà la benvinguda i explicació de l’objectiu i les 

normes del joc. Caldrà que el grup classe estigui dividit en equips:  

Som al mes d’abril de 1409. D’aquí pocs dies, el 3 de maig de 1409 se celebrarà l’Any Sant al 

monestir. Aquest any, els monjos han aconseguit una relíquia preciosa, el queixal de sant Valeri. 

Els monjos ja han anunciat als quatre vents la presència d’aquesta relíquia, milers de pelegrins 

aniran fins al monestir per venerar-la... Però la relíquia ha desaparegut i caldrà tot el vostre 

enginy per poder-la trobar. 

Treballareu en equips i un cop hàgiu recopilat totes les pistes, ho fareu com a classe, per a poder 

trobar el queixal. Tindreu 2 hores per trobar la relíquia de sant Valeri, i les proves es faran una 

part al poble de Santa Creu i una part al monestir de Sant Pere de Rodes. 

La brúixola_ Treball en equip 
Aquest primer joc immergeix als equips a les dinàmiques del Treasure Hunt. A través de la 

resolució d’un enigma obtindran un element necessari per continuar amb l’activitat. 

Per a poder resoldre els diferents jocs, cal que els equips sàpiguen orientar-se per la muntanya 

i els seus monuments. Per això, cada equip ha de començar aconseguint una brúixola.  

Per aconseguir-la, han de resoldre un enigma. Es donarà un joc deductiu amb el que cal resoldre 

aplicant el pensament lògic-matemàtic.  

El poble de Santa Creu de Rodes 
Es comença fent una primera immersió al poble de Santa Creu de Rodes i a la realitat del 

poblament medieval.  

Es potencia la comparativa passat-present per tal que l’alumnat realitzi l’exercici comparatiu 

entre el món actual i el passat a través de la seva pròpia vivència. 

Les cases i els seus habitants_ Treball en equip 
Gràcies al Capbreu de la Cellereria (1420-1429) coneixement el nom i ofici dels propietaris de 

les cases del Poble de Santa Creu de Rodes. Per tal que l’alumnat descobreixi amb els seus 

propis mitjans els propietaris de les cases es realitza un joc en equips en el que, seguint unes 

orientacions i amb l’ajuda de les brúixoles trobin una de les cases. Dins de la casa hi haurà una 

de les pistes que els ajudarà en la resolució final. 

Església de Santa Helena_ Treball en equip 
 
Seguidament es descobreixen característiques arquitectòniques de l’església de Santa Helena i 

es realitza un joc d’habilitat i agudesa visual per a l’obtenció de més pistes. 

Monestir de Sant Pere de Rodes 
 
Es realitza una aproximació a les característiques arquitectòniques del monestir de Sant Pere de 

Rodes, el seu esdevenir històric i la quotidianitat de la comunitat a l’edat mitjana.  

Per tal de que l’aprenentatge sigui vivencial, es realitzen més jocs d’orientació amb la brúixola i 

així com de deducció, habilitat i agudesa visual per a l’obtenció de més pistes. 
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Joc final _ Treball col·lectiu 
 

Treballant com a grup classe en aquesta darrera dinàmica es posaran en comú totes les pistes 

acumulades al llarg del joc i assolir l’objectiu final (obtenir la relíquia de Sant Valeri). Per aquest 

joc final s’incentiva l’autonomia de l’alumnat, que cal que ordeni els materials recopilats per a 

poder obtenir les pistes que els portaran, a través de l’exercici de la deducció i l’orientació, al 

cofre que guarda el tresor. 

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. 

On és la memòria de les 

dones? 

Aquesta proposta permetrà treballar la 

visibilitat de les dones en el relat històric. 

L’objectiu de l’activitat és que l’alumnat tingui una visió crítica envers el 

relat històric i percebi les diferències de visibilitat entre sexes. 

L’activitat es treballarà amb els mateixos equips amb els que s’ha realitzat la visita al Conjunt 

Monumental de Sant Pere de Rodes, per tal d’agilitzar les dinàmiques i fer-les més 

participàtives 

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. 

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  
 

Mantenint els mateixos equips, l’alumnat escollirà un personatge històric femení, en realitzarà 

una cerca i l’exposarà davant de la resta de grup-classe. 

Es pot escollir algun personatge femení dels que hagin aparegut al llibre de text, algun que hagi 

despertat l’interès de l’alumnat o bé es poden utilitzar les següents bases de dades de biografies 

femenines: 

L’editorial Santillana posa a disposició de les persones docents una sèrie de materials per a la 

coeducació. Compten amb una base de dades de biografies femenines obert a tothom: 

http://mujeresprotagonistas.santillana.com/vidas-de-mujeres/ 

http://mujeresprotagonistas.santillana.com/vidas-de-mujeres/
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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.  

Aquest diccionari d’accés obert és especialment interessant ja que no només inclou personatges 

històrics (dones rellevants en el camp de la política, economia, ciència, arts, etc.) sinó també 

dones de l’àmbit de la microhistòria (mercaderes, pageses, mestresses de casa, etc.) 

http://www.dbd.cat/ 

 

Un cop realitzada l’exposició, 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 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. El treball realitzat s’exposarà al grup 
classe. 

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 l’exercici de recerca històrica. 

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 passat. 

6. 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. 

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 

Continguts específics  Persones, cultures i 
societats 

-Rebuig dels estereotips i prejudicis, així com 
de les situacions d’injustícia i discriminació, per 
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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. 

 

 

 


