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El monestir de Santes Creus 
 
El Reial Monestir de Santes Creus fou fundat el 4 de desembre de 1150, moment de la 
cessió del Gran Senescal Guillem Ramon de Montcada d’una finca situada al terme de 
Cerdanyola del Vallès. Aquesta donació va ser feta a favor del monestir cistercenc de la 
Grand Selva (molt a prop de Tolosa del Llenguadoc). 
L’any 1153, el comte Ramon Berenguer IV conquerí el castell de Siurana. Això significà 
la fi de la Reconquesta. L’esdeveniment coincidí amb el moment d’expansió de l’ordre 
del Císter. 
La ubicació geogràfica del monestir, els edificis, l’art, l’estructura,... ens ajudaran a 
entendre com era, qui hi vivia, com s’hi vivia i la importància social que representaven 
els seus murs. 
 
Què cal saber abans de fer l’activitat? 
• Saber situar cronològicament l’Edat Mitjana. 

• Tenir nocions sobre la formació de la Marca Hispànica. 

• Tenir nocions sobre l’art romànic. 

• Tenir nocions sobre l’art gòtic. 

• Conèixer l’existència del Císter. 

 

Objectius 
• Conèixer la ubicació geogràfica del monestir. 

• Descobrir la seva importància estratègica. 

• Conèixer l’origen del  monestir Reial de Santes Creus. 

• Analitzar la importància de la religió en aquella època. 

• Saber els diferents edificis que formen part d’un monestir. 

• Identificar la funció de les estances del monestir. 

• Reconèixer l’estil romànic. 

• Treballar l’estil gòtic. 

• Conèixer la jerarquització social. 

• Reconèixer les diferents activitats econòmiques. 

• Respectar les cultures alienes. 

• Respectar el patrimoni històric. 

 

Competències bàsiques 
Conviure i habitar el món 

• Percebre, comprendre l’espai, orientar-se, desplaçar-se mitjançant plànol. 

• Analitzar i valorar la convivència entre cultures diferents d’altres temps. 

• Analitzar i interpretar la interacció de l’home amb l’entorn. 

• Respectar i assumir la diversitat cultural. 

• Desenvolupar un pensament crític. 

• Participar en una activitat col·lectiva. 
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Competències comunicatives 

• Elaborar un discurs propi. 

• Descodificar i utilitzar llenguatges diferents per comprendre la realitat. 

• Utilitzar vocabulari adequadament. 

• Valorar les manifestacions artístiques per desenvolupar un sentit crític i estètic i la 
capacitat d’emocionar-se. 

• Desenvolupar una actitud activa. 
 
Competències metodològiques 

• Buscar, obtenir, i interpretar el patrimoni. 

• Distingir entre informacions rellevants i anecdòtiques. 

• Plantejar-se preguntes per desenvolupar un pensament complex i crític. 

• Desenvolupar estratègies en la resolució de problemes. 

• Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi d’informació. 
 

Competències personals 

• Posar-se en contacte amb coneixements variats per tal de replantejar idees prèvies. 

• Prendre decisions a partir de la reflexió 

• Desenvolupar estratègies de planificació i execució en les tasques quotidianes. 

• Contribuir a configurar la pròpia identitat personal social i cultural amb els referents 
culturals i històrics disponibles de l’entorn. 

 

Continguts 
• Obtenció d’informació a partir de l’observació del patrimoni. 

• Recerca d’elements artístics medievals en els edificis actuals. 

• Identificació d’elements artístic gòtics en l’edifici. 

• Obtenció de criteri sobre l’estil artístic a partir de l’observació i la comparació. 

• Aplicació de conceptes de l’arquitectura medieval. 

• Ús d’imatges i de fonts documentals per comprendre el funcionament del monestir 
i les seves parts. 

• Reconeixement d’edificis dins del monestir. 

• Valoració de la necessitat de protegir i preservar el patrimoni. 

 

Conceptes 

• La ubicació del Monestir Reial de Santes Creus. 

• La religió a l’Edat Mitjana. 

• La jerarquització de la societat feudal. 

• El Císter. 

• El monestir medieval: cultura, religió i economia. 

• Les activitats pròpies dels monjos.  

• La vida quotidiana en un monestir. 

• Els edificis religiosos. 

• El palau. 
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• El Romànic. 

• El Gòtic. 

 

Activitats d’aprenentatge 
• La projecció d’un audiovisual ens aproparà al coneixement de Císter i el 

funcionament d’un monestir medieval. 

• La visita al monestir ens servirà per realitzar un treball de camp i apropar-nos a la 
vida d’aquest indret a aquella època. 

• Gràcies al quadern de treball, es realitzarà un seguiment i resposta a les preguntes 
exposades. 

• Per tal d’endinsar-se en el treball científic, els alumnes realitzaran un treball de 
camp basat en l’observació dels principals edificis i estances que configuren el 
monestir. 

 

Temps i necessitats 
La visita té una durada aproximada de 3 hores. 
El lloc de trobada és davant la porta d’entrada del Monestir Reial de Santes Creus. 
L’hora més adequada per iniciar la visita són les 10.30 hores. 

 
 


