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El Reial Monestir  
 

de Santa Maria de la Valldigna s’obri com un 
espai màgic on poder descobrir els seus 700 
anys d’història i submergir-se en la fasci-
nant Edat Mitjana. El Monestir es troba a 64 
km de València, 15 km de Gandia i Alzira 
amb un fàcil accés per carretera.

El Monestir ofereix un ampli programa d’ac-
tivitats educatives i lúdiques per poder aprofi-
tar aquest immillorable enclavament cultural 
i natural. Aquestes activitats tanquen història, 
natura, tradicions i molta diversió.
Les propostes que presentem són variades pel 
que fa a la durada, continguts, dinàmica de 
treball i recursos utilitzats, però totes elles 
tenen com a marc comú un espai únic: el 
Monestir i el seu entorn.

L’objectiu principal és transmetre valors 
de respecte cap al Patrimoni Cultural i Medi 
ambient.
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tots els públics

visita guiada

LA GLÒRIA DEL CÍSTER

1h
80€/grup
màx. 30 

persones per 
educador



Visita guiada.

Per a tots els públics.

Patrimoni, Història, Edat Mitjana, monjo, Ordre del 
Císter, arquitectura cistercenca, estils artístics, vida 
monacal.

Dependències del monestir, material audiovisual i 
gràfic.

Per mig d’una visita comentada, els participants co-
neixeran com era la vida quotidiana en el Monestir i 
descobriran el seu valor històric i artístic.

Es tracta de transmetre aspectes com la protecció i la 
conservació del patrimoni o la importància del co-
neixement de les fonts documentals i les restes arqui-
tectòniques i arqueològiques per a conèixer el nostre 
passat i entendre la nostra tradició cultural

tipus d’activitat

franja educativa

paraules clau

recursos del  
monestir

descripció

SMV.1



tots els 
públics

activitat 
teatralitzada

HISTÒRIA  
D’UN MONESTIR

1h 15’
130€/grup

màx. 30 
persones per 

educador



Visita animada.

Per a tots els públics.

Patrimoni, Història, Edat Mitjana, monjo, Ordre del 
Císter. Arquitectura cistercenca, estils artístics, vida 
monacal.

Dependències del Monestir, material audiovisual i 
gràfic.

Per mig d’una visita comentada per un guia especi-
alitzat i animada per un personatge, els participants 
coneixeran com era la vida quotidiana en el Monestir 
i descobriran el seu valor històric i artístic. 

tipus d’activitat

franja educativa

paraules clau

recursos del  
monestir

descripció

SMV.2



educació infantil 
i primer cicle de 

primària

activitat taller

PIRATES  
AL MONESTIR

1h
100€/grup

màx. 30 
persones per 

educador



Activitat taller.

Educació Infantil i Primer Cicle d’Educació Primària.

Patrimoni, Història, Edat Mitjana, monjo, vida en un 
monestir, les cultures de la vall.

Dependències del monestir i recursos teatrals (mario-
netes).

Activitat guiada pel Monestir, en la qual els més 
xicotets descobriran a través de relats i llegendes com 
vivien els habitants de la Valldigna.

tipus d’activitat

franja educativa

paraules clau

recursos del 
monestir

descripció

SMV.3



EL LLEGAT DEL CÍSTER

1h 30’
100€/grup

màx. 30 
persones per 

educador

segon i tercer 
cicle d’educació 

primària

activitat taller



Activitat taller.

Segon i Tercer Cicle d’Educació Primària.

Patrimoni, història, Edat Mitjana, societat feudal, 
monjo, Ordre del Cister, vida en un monestir.

Dependències del Monestir i recursos didàctics.

Activitat guiada pel Monestir. Per mig de pistes, 
consignes i proves, els participants descobriran com 
era la vida al monestir i la seua relació amb la societat 
feudal.
Una recerca pel monestir conduirà als participants 
fins a trobar el llegat que amaga aquest fascinant lloc.

tipus d’activitat

franja educativa

paraules clau

recursos del 
monestir

descripció

SMV.4



ESCOLA DE MONJOS

1h 15’
100€/grup

màx. 30 
persones per 

educador

educació
primària

visita taller



Visita taller.

Educació Primària.

Patrimoni, història, els habitants de la vall, Edat Mit-
jana, monjo, Ordre del Cister, arquitectura monacal, 
vida en un monestir.

Dependències del Monestir, elements d’atrezzo i 
material didàctic.

A partir d’un recorregut pel Monestir, acompanyats 
d’un personatge, descobrirem com vivien, quines 
tasques duien a terme cada dia, que menjaven i com 
vestien els monjos d’aquest Monestir.

tipus d’activitat

franja educativa

paraules clau

recursos del  
monestir

descripció

SMV.5



ENIGMES  
AL MONESTIR
EL CAS DE LA MORT  
EN LA “FONT MAJOR”

1h 30’
130€/grup

màx. 30 
persones per 

educador

tercer cicle 
d’educació 

primària i primer 
cicle de secundària

activitat  
teatralitzada i 

taller



Activitat teatralitzada i taller.

Tercer Cicle d’Educació Primària i Primer Cicle 
d’Educació Secundària.

Patrimonio, historia, los habitantes del valle, Edad 
Media, monje, Orden del Cister, dependencias de un 
monasterio, vida en la Valldigna.

Dependències del Monestir, pistes i enigmes.

Un monjo anomenat Pare Perutxo ha sigut assassinat. 
El seu cos, la seua barba i el seu hàbit apareixen en la 
“Font Major”.

Els participants es convertiran en visitadors de l’ordre 
encarregats de resoldre el cas. La resolució final d’un 
pergamí serà la clau d’aquest misteriós assassinat. 

tipus d’activitat

franja educativa

paraules clau

recursos del 
monestir

descripció

SMV.6



EL SECRET ESTÀ  
EN LES PEDRES

1h 30’
100€/grup

màx. 30 
persones per 

educador

educació 
secundària

activitat taller



Activitat taller.

Educació Secundària.

Marca, picapedrer, plantilla, reticle, petjada, signatu-
res, signe,  pedra, gravat, cisell, gremis.

Dependències del Monestir i recursos didàctics.

En aquesta activitat, aprofundirem en els grans anò-
nims del monestir.
Les persones que amb el seu esforç i destresa, van 
alçar aquestes parets fa més de 700 anys; els picape-
drers.
Els murs del cenobi, amaguen nombroses marques 
personals, que en moltes ocasions sorgeixen de senzi-
lles plantilles reticulars.
Mitjançant aquesta activitat, ens convertirem en 
«gliptògrafs», e intentarem desxifrar l’origen d’algunes 
d’aquestes marques.

tipus d’activitat

franja educativa

paraules clau

recursos del 
monestir

descripció

SMV.7



EL MONESTIR 
ESCOLA D’ART

1h 30’
100€/grup

màx. 30 
persones per 

educador

segon cicle 
d’educación  
secundària,  

batxiller i cicles  
formatius

activitat taller



Activitat taller.

Segon Cicle d’Educació Secundària, Batxiller i Cicles 
Formatius.

Monestir, Ordre del Císter, Edat Mitjana, Patrimoni, 
història, estils d’artístics, tècniques constructives.

Dependències del Monestir, recursos audiovisuals, 
material gràfic, recursos didàctics.

Aquesta activitat permet realitzar un passeig per 
diferents estils artístics i tècniques constructives. Els 
participants descobriran a través de l’observació, 
elements arquitectònics i motius decoratius clau 
d’aquests estils. Aquest taller compta amb un material 
didàctic exclusiu i únic per a treballar aquests contin-
guts.

tipus d’activitat

franja educativa

paraules clau

recursos del  
monestir

descripció

SMV.8



RUTA CULTURAL DELS 
MONESTIRS

4h
preu  

a consultar
màx. 30 

persones per 
educador

tots els públics

activitat guiada 
combinada



Activitat guiada combinada.

Tots els públics.

Patrimoni, història, Edat Mitjana, Monjo, Ordre del 
Císter. Parts d’un monestir, vida en un monestir.

Dependències del Monestir i recursos audiovisuals.

Per a gaudir de la bellesa, la història i l’arquitectura de 
dos dels monestirs més importants de la comunitat 
Valenciana.
El Monestir de Sant Jeroni de Cotalba i el Monestir 
de Santa Maria de la Valldigna s’uneixen per primera 
vegada per a oferir un recorregut guiat a aquests dos 
conjunts monacals, incloent guia/educador acompa-
nyant durant tot el recorregut.

tipus d’activitat

franja educativa

paraules clau

recursos del  
monestir

descripció

SMV.9



educació 
primària i primer 
cicle d’educació 

secundària

jornada educativa

ELS TRESORS DE SIMAT

3h
162€/grup

màx. 30 
persones per 

educador



Joc educatiu per equips.

Educació Primària i Primer Cicle d’Educació Secun-
dària.

Monestir, Ordre del Císter Edat Mitjana, Patrimoni, 
història, tradicions, vall de la Valldigna.

Dependències del Monestir, casc històric de Simat de 
la Valldigna, ermita de Santa Anna, material didàctic, 
kit joc educatiu (fitxes, tauler, preguntes).

Aquesta activitat està planificada per a poder gaudir 
d’una eixida educativa de tot el dia.
Es tracta d’un joc educatiu per equips que conjumina 
història, cultura, natura i tradicions. Recorrerem els 
principals actius culturals del municipi amb ajuda 
d’un material de treball i durant el recorregut s’anirà 
resolent el joc.

tipus d’activitat

franja educativa

paraules clau

recursos del  
monestir

descripció

SMV.10



Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna
Pl. de l’Abadia s/n, 46750, Simat de la Valldigna.
www.fundaciojaumeeljust.es
https://www.facebook.com/GVA.Monasterio.Santa.Maria.Valldigna






