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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 

BOSSA DE L’EDUCADOR 

 5 brúixoles 

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

 5 targetes d’indicacions de les cases 

 5 targetes amb els elements escultòrics 

 5 bosses amb les lletres de la frase: Trobareu |el tresor |darrere |els absis| de l’església 

 5 targetes d’indicacions amb el joc de les claus 

 5 targetes amb els elements del claustre superior 

 Targeta endevinalla Massís 

 Clau de recanvi de la porta del rereabsis 

 Alicates petites 

 

SANTA CREU DE RODES 

 1 joc de targetes amb els números: 28, 58, 78, 83 i 12. 

SANT PERE DE RODES 

 5 claus del tipus Trio 

 Cofre i cadenat de 3 dígits amb la relíquia de Sant Valeri 
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Introducció 
 

LLOC: esplanada sud de Santa Helena 

DURADA: 10 minuts 

Benvinguda i explicació de l’objectiu i les normes del joc. És important explicar molt bé el joc i 

de què anirà l’activitat, caldrà invertir-hi temps: 

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. 

Els equips tenen els noms de les muntanyes del voltant: 

 Puig Vaquer  

 Muntanya Negra 

 La Roca  

 Verdera  

 Querroig 

Ensenyar-los quina és la seva muntanya, es pot aprofitar el relleu muntanyós per tal que 

entenguin que aquí la vida a l’edat mitjana tenia sentit aquí en tant que estaven més protegits 

que a les zones de costa, i això compensava la duresa de la vida aquí dalt. 

La brúixola 
LLOC: Santa Creu de Rodes 

DURADA: 5 minuts 

Aquest primer joc immergeix als equips a les dinàmiques del Treasure Hunt. A través de la 

resolució d’un enigma obtindran un element que els serà d’ajuda al llarg de 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. Imaginem que hi ha 3 sobres i que la brúixola és 

a dins d’un dels sobres. Cal que esbrinin a quin és a través d’aquestes premisses:  

 

Sobre 1: 

 Aquí no hi ha cap brúixola 

 La brúixola és al sobre 2 

Sobre 2: 

 Al sobre 1 no hi ha cap brúixola 

 La brúixola és al sobre 3 
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Sobre 3: 

 Aquí no hi ha la brúixola  

 La brúixola és al sobre 1 

Sabent que hi ha un sobre que té dues afirmacions falses, que un altre les té totes dues certes i que un 

altre en té una de falsa i una de certa; a quin sobre hi ha la brúixola? 

La brúixola està al sobre 3. Un cop ho resolguin, els hi donem la brúixola. Quan tots els equips la 

tinguin, els ensenyem a utilitzar-la: coses bàsiques com que s’ha de posar en un lloc planer, que 

sempre indicarà el nord i que a partir d’aquí podem treure els altres punts cardinals, etc. 

El Poble de Santa Creu de Rodes 
 

LLOC: Santa Creu de Rodes 

DURADA: 10 minuts 

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

poblament medieval.  

Visitar: 

 El portal d’Allà 

 Cases de la plaça major 

El joc de les cases 
LLOC: Santa Creu de Rodes 

DURADA: 10 minuts 

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. El joc consisteix en que els equips, seguint unes 

orientacions i orientant-se amb les brúixoles trobin una de les cases. Dins de la casa hi haurà un 

número que caldrà que agafin. Són els números: 58, 83, 12, 78 i 28. 
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Ramon Negre 

QUERROIG 

NÚM. 28 

 

Guillema Bonamiga 

PUIG VAQUER 

NÚM. 12 

Lloc on posar 

el número 

Caterina Comte 

LA ROCA 

NÚM. 58 

Dolça Sacarès 

MUNTANYA NEGRA 

NÚM. 78 

Berenguer Marquès 

VERDERA 

NÚM. 83 
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Equip Querroig 

Busqueu la casa del notari Ramon Negre que es troba: 

» A la part sud del poble, 

» A l’est del camí principal  

» Al nord-est del portal de Sa Petja, 

Trobareu la pista als esglaons d’una escala que duia al pis de dalt. 

 

Equip Verdera 

Busqueu la casa de Berenguer Marquès, que es troba al barri d’Allà: 

» A l’est del camí principal, 

» Al nord-est del portal d’Allà, 

  Trobareu la pista a un antic armariet encastat en un dels murs. 

Equip La Roca 

Busqueu la casa de Caterina comte, que es troba: 

» A la part sud del poble, 

» A l’oest del camí principal, 

» Al sud del carrer que puja a la muntanya. 

  Trobareu la pista a uns dels armariets encastats de l’habitació que encara conserva la llinda 

de la porta. 

 

Equip Muntanya Negra 

Busqueu la casa de Dolça Sacarès, que es troba a: 

» A l’extrem sud-oest del poble, 

» Al sud del carrer que puja la muntanya, 

  Trobareu la pista a una de les lloses que aguantaven l’altell de la casa  

 

Equip Puig Vaquer 

Busqueu la casa de Guillema Bonamiga, que es troba al barri de Sa Petja: 

» Al nord del camí principal, 

» A l’extrem est de les cases, 

 Trobareu la pista dins d’un antic armariet encastat al mur  
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L’església de Santa Helena 
 

LLOC: Església de Santa Helena 

DURADA: 5 minuts 

Explicació breu de la funció i característiques arquitectòniques de l’església de Santa Helena. 

El joc de les lletres 
 

LLOC: església de Santa Creu de Rodes 

DURADA: 10 minuts 

Donem a cada equip una targeta amb un element escultòric que hauran de buscar a dins de 

l’església. Quan el trobin els donem la bossa amb les lletres que pertoca a l’equip. 

 Una pinya (de pi, no pas tropical) 

 Una rosa, molt esquemàtica 

 Una cara 

 Una tortuga 

 Una fulla de figuera 
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El monestir de Sant Pere de Rodes. Primera part 
 

LLOC: primera planta del monestir 

DURADA: 15 minuts 

La visita comença amb una descoberta de Sant Pere de Rodes conduïts pel monitor i centrant-se 

ben bé en les parts més emblemàtiques del monestir. 

Explicació breu de la història del monestir i l’església. Aprofitar aquest espai per introduir 

nocions bàsiques de romànic i que vegin la importància dels pelegrinatges i relíquies. Visitar 

només: 

 Galilea 

 Església i cripta 

El joc de les claus 
 

LLOC: església 

DURADA: 5 minuts 

Cada equip té un cartell amb les indicacions d’un dels murs de l’església: ja sigui una cantonada, 

pilar, etc. Amb l’ajuda de la brúixola, han de trobar el mur en qüestió i allà buscar-hi una clau 

(que serà la clau que els permetrà accedir a l’espai on es troba la relíquia de Sant Valeri). 

Situació de les claus a l’església: 

1 Equip muntanya Negra 
2 Equip Querroig 

3 Equip Puig Vaquer 

4 Equip La Roca 

5 Equip Verdera 

  

3 

1 2 

4 
5 
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El monestir de Sant Pere de Rodes. Segona part 
 

LLOC: primera i segona planta del monestir 

DURADA: 15 minuts 

La visita continua amb la visita dels dos claustres del monestir. 

Aprofitar aquests espais per explicar el dia a dia d’un monestir benedictí medieval. Visitar 

només: 

 Claustre Inferior 

 Claustre superior 

 

El Joc Final 
LLOC: Plaça central 

DURADA: 15 minuts 

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). 

Depenent del temps, podem deixar que ells mateixos decideixin què els aporta cada pista i quin 

ús en poden fer per trobar el Queixal de Sant Valeri. Hauran de tenir:  

 5 sobres amb lletres 

 5 claus 

 5 números 

Si tenim temps, els fem buscar els elements del claustre: 

 Una petxina 

 Un òcul (finestra rodona) 

 Uns forats per trencar nous 

 Una canalera d’aigua de ceràmica (trencada) 

 El forat d’un antic sarcòfag 
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Com a recompensa a la troballa els donem el rètol de cada equip per ordenar les lletres. Si no hi 

ha temps, els donem directament el rètol per escriure la paraula del seu equip. Que ells mateixos 

dedueixin per a què els servirà el rètol. 

Primer que cada equip ordeni les lletres i escrigui la paraula al seu rètol. Que posin en comú els 

rètols i hauran de fer aquesta frase: 

Trobareu |el tresor |darrere |els absis| de l’església 

Hauran de deduir que cal baixar al claustre inferior i anar a buscar el rere absis. Que cada capità 

d’equip agafi una clau i intenti obrir el pany de la reixa. Un cop oberta , que passi tot el grup i 

trobin el cofre amb el cadenat. 

Per a poder obrir el cadenat, caldrà que els donem la pista final, la definició de massís: Suma de 

muntanyes. Caldrà que dedueixin que la combinació del cadenat correspon a la suma dels 

números que té cada equip. El resultat serà 259 i quan l’introdueixin al cadenat, s’obrirà i dins 

hi haurà el queixal de sant Valeri. 


