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Serveis culturals i didàctics

MONESTIR DE SANTES CREUS
PROGRAMACIÓ DEL DIA
Arribada a l’hora concretada al monestir de Santes Creus i esmorzar.
Durada de la visita 2h30mins. aproximadament.
Aquesta programació pot ser modificada segons les seves necessitats.

OBJECTIUS
-

Entendre la forma de viure en els monestirs a l’Edat Mitjana.
Analitzar les idees de l’orde del Císter.
Reconèixer les diferents dependències que constitueixen un monestir i saber la
seva funcionalitat.
Estudi de l’estructura de la societat a l’Edat Mitjana.
Relacionar el monestir amb els esdeveniments més rellevants de la Catalunya
Medieval.
Percebre els trets artístics de l’art gòtic i saber diferenciar-los.
Respectar i valorar el patrimoni històrico-artístic.

CONTINGUTS
Continguts de procediments
- Observació de tot tipus de restes materials i manifestacions artístiques d’altres
temps a fi d’esbrinar i reconèixer la informació històrica i estètica que
comporten.
- Aplicació correcta de la terminologia referida al període històric i als elements
artístics.
- Formulació d’hipòtesis.
- Ús de mapes i plànols com a font d’informació i d’estudi.
Fets, conceptes i sistemes conceptuals
- Principi que caracteritza a l’orde del Císter, l’austeritat en la vida quotidiana. La
vida dels monjos: els deures personals i comunitaris (ora et labora). La jerarquia
dins del monestir, els monjos i els conversos. Els costums alimentaris.
- La vida quotidiana dels monjos: els costum alimentaris, la lectura, el descans
nocturn….
- El paper repoblador del monestir.
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Serveis culturals i didàctics
-

El nou estil arquitectònic que genera l’orde cistercenc: els seus elements i les
seves dependències.
La societat a l’edat mitjana.
Els elements arquitectònics.

Actituds, valors i normes
- Mantenir una actitud de tolerància, crítica i participativa.
- Escoltar atentament les explicacions.
- Valoració positiva de la defensa del patrimoni històrico-artístic.
- Cura i respecte per el patrimoni històrico-artístic.

ITINERARI
A partir de la visita del Monestir de Santes Creus entendrem la vida monàstica dels
monjos cistercencs durant l’època medieval. Estudiarem els elements arquitectònics
característics del gòtic. Relacionarem la distribució de les estances amb les tasques
diàries que realitzaven els monjos. Analitzarem la funció dels monestirs en l’època
medieval.

