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DADES TÈCNIQUES 
 

  

 NIVELL: Cicle Mitjà i Cicle Superior. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Joc de pistes que permetrà descobrir els racons més 
remots i interessants de la vila de Sant Joan de les Abadesses, des del monestir fins les 
muralles.  

LOCALITZACIÓ: Sant Joan de les Abadesses. 

 

OBJECTIUS 
•   
 
• Descobrir els elements més significatius de la vila i del monestir de Sant Joan de 

les Abadesses. 
• Orientar-se per la vila vella. 
• Treballar cooperativament i en grup. 

  
 

METODOLOGIA 

 

Els alumnes, orientant-se amb un plànol de la vila vella i ajudats per l’educador, han de 
recórrer-la buscant una sèrie de pistes que hi ha amagades als llocs més emblemàtics i 
així anar descobrint la història de la vila de Sant Joan de les Abadesses i també del 
monestir. 

 

 

 

DURADA  
 

½ jornada 

 

 

 

MATERIAL 
  

 

          

 

 

ELS TRESORS DE LES 
ABADESSES 
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APORTACIONS A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
 

 

C. LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL  
- Activitats lingüístiques orals i escrites. 
- Expressar i comunicar les idees. 
 

C. ARTÍSTICA I CULTURAL 
- Valorar l’art romànic pel que significa i explica de l’edat mitjana. 
- Apropar a les manifestacions culturals i artístiques de Sant Joan de les Abadesses. 

 

C. D’APRENDRE A APRENDRE 
- Capacitat d’observació i planificació. 
- Treball cooperatiu. 

 

C. D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL 
- Desenvolupar habilitats personals que afavoreixen les relacions interpersonals. 

 

C. EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC 
- Situar-se en l’espai, orientar-s’hi i desplaçar-s’hi utilitzant mapes i plànols. 
- Conèixer i comprendre el context social i cultural de Sant Joan de les Abadesses. 
 

C. SOCIAL I CIUTADANA 
- Descriure, analitzar i valorar els canvis i les continuïtats i les causes i les conseqüències d’algun esdeveniment 

clau de la història medieval de Catalunya. 
 

CONTINGUTS CURRICULARS PER MATÈRIES 
 

LLENGÜES – LLENGUA CATALANA I LITERATURA 
- Escoltar i comprendre 

- Comprensió de tot tipus de missatges orals en diferents contextos i en l’escenari que representa l’aire 
lliure.  

- Interès, atenció i respecte per les intervencions dels altres. 
 

  MATEMÀTIQUES 
- Espai i forma 

- Utilització d’adreces o punts de referència per moure’s per la vila vella de Sant Joan de les Abadesses. 
- Interpretació i ús del plànol de la vila de Sant Joan. 
   
  EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

- Explorar i percebre 
- Reconeixement de manifestacions culturals, populars i tradicionals de la vila vella de Sant Joan de les 

Abadesses. 
 

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL 
- L’entorn i la seva conservació 

- Aplicació de tècniques d’orientació a l’espai. Ús de plànols per orientar-se per Sant Joan de les Abadesses. 
- Canvis i continuïtats en el temps 

- Descoberta i valoració del patrimoni cultural i aplicació de nocions de canvi i continuïtat en els paisatges. 

ELS TRESORS DE LES ABADESSES 


