
 

DISSENY DE L’ACTIVITAT FORMATIVA 

 

Nom del curs: Els grans monestirs catalans. El monestir de Ripoll 

Curs  2014-2015 Hores 

lectives 

24h 

Període 

lectiu 

2on 

Quadrimestre 

H. de classe setmanals 1,5h Cada dimarts 

Professor i 

responsable 

directe 

Lia Massuet i Pascual Relació 

nominal 

1 

Horari 

 

 

Dimarts de 20.15h a 21.45h Durada  Una hora i mitja 

setmanal 

Dates de 

realització 

de l’activitat 

De 3 de febrer a 17 de juny Municipi de 

realització 

Vic 

Modalitat 

 

 

Presencial Nivell del 

professorat 

al qual 

s’adreça 

Primària i 

Secundària 

Nombre de 

places 

170 places Cost de la 

matrícula 

92 € 

Tipus de 

difusió de 

l’activitat 

Difusió digital a la Delegació d’Ensenyament del Bisbat de Vic i a la Delegació 

de Catequesi del Bisbat de Vic. 

Difusió al Full Dominical Diocesà. 

Difusió pròpia de l’ISCRVIC mitjançant l’edició de diferents díptics informatius. 

Requisits de 

certificació 

El certificat s’otorgarà sempre i quan l’assistència a les sessions sigui d’un 

mínim del 80% i es superi l’avaluació amb la presentació del treball acordat 

amb el professor. 

 

Descripció/Justificació 
 

Donar una important perspectiva en la rellevància que van tenir els monestirs en l’estructuració 
del territori en la Catalunya medieval i apropar-nos a la figura de l’abat Oliba. Tot això 
s’exemplifica en el monestir de Sta Maria de Ripoll. 
 

 

Requisits i orientacions prèvies 
 
Assignatura oberta a totes aquelles persones amb interès per l’estreta relació entre món 
medieval, art i cristianisme. 
 

 

Objectius 

Específics 

 

 Assolir un cert coneixement de l’art medieval a Catalunya i entendre la importància dels 

grans monestirs de l’època. 

 Conèixer la importància de la figura de l’abat Oliba com a protector i impulsor de l’art 

romànic. 

 Percebre l’estret vincle entre l’art i el cristianisme. 

 

 

 



 

Competències 

Competències transversals (genèriques) 

 

 Capacitat d’expressió oral i escrita. 

 Comprensió lectora. 

 Capacitat de síntesi. 

 

Competències específiques 
 

 Coneixement de l’art medieval a través dels monestirs. 

 La figura de l’abat Oliba. 

 El vincle entre el cristianisme i l’art. 
 

 

Continguts 

 
1.- Monacat, aproximació històrica. 
2.- Ordre benedictina. 

2.1.- Sant Benet i la importància en l’esctructura territorial dels Comtats Catalans. 
3.- Scriptoria Domenicus: codex il.luminats. 
4.- Bíblia de Ripoll. 
5.- L’Abat Oliba, mecenes de les arts. 
6.- Grans monestirs catalans: 

 Sta Maria de Montserrat. 

 St Benet de Bages. 

 St Cugat del Vallès. 

 St Pere de Casserres. 

 St Martí del Canigó. 

 St Miquel de Cuixà. 

 St Pere de Rodes. 

 Sta Maria de Ripoll. 
 
7.- Visita al monestir de Sta Maria de Ripoll. 
 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
 
Classes expositives/participatives amb reforç audiovisual i utilització de fonts. 

 

 

Avaluació 
Criteris d’avaluació 
 
20% assistència 
 
20% participació continuada a classe 
 
60% treball final que requerirà un seguiment tutorial de l’alumne; encara que el treball acabat 
s’entregui a final de curs, com que hi haurà un seguiment constant d’aquest al llarg de 
l’assignatura, podem parlar d’“avaluació continuada”. 
 
Es passarà una enquesta de satisfacció de l’activitat formativa, en acabar el curs, a tots/es els 
assistents. 
 
 

 
 

 


