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1. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

S’inicia amb una presentació i situació històrica des del claustre del Monestir de St. 

Esteve i tot seguit passem a visitar a l’arxiu ubicat en el mateix monestir on  es 

veuran totes les sales de treball i dipòsits. 

En les sales de treball veurem de primera mà quin és el tractament dels documents 

un cop arriben a l’arxiu i quin és el procés abans de passar als dipòsits. 

En els diferents dipòsits veurem com es guarden segons les característiques i 

suports de cadascun dels documents. Tindrem ocasió d’observar diferents 

documents que han passat aquest procés i ja estant degudament classificats i 

conservats. 

Un cop feta la visita per les dependències de l’arxiu, preparem  als alumnes com si 

fossin uns investigadors més de l’arxiu i els proporcionem els documents per 

treballar. De tot el grup classe fem 9 grups de treball. A cada grup se’ls reparteix 

un document, molts d’ells provindran  del llibre de la dispensa, document conservat 

on es veuen totes les anotacions que feia el dispenser. 

El grup de treball ha d’intentar transcriure allò que hi diu el document. Es trobaran 

amb les dificultats reals d’un investigador; des de la poca  comprensió de la lletra 

que estan escrits els documents fins a entendre part del vocabulari emprat fa més 

de 300 anys. 

Un cop feta la transcripció ompliran una fitxa de treball on els demanarem:  

Transcripció 

Cronologia 

Qui és el que paga 

Qui és el que rep ( diners o béns) 

A quin acord arriben 

CONCLUSIONS:  

Puc saber qui formava part d’un Monestir Benedictí? I quins càrrecs tenia? 

Com s’organitzaven els que en formaven part? 

Quina relació tenien amb els territoris de la zona i els seus habitants? 
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Un cop tots els grups han fet les transcripcions i omplert les fitxes de treball els 

alumnes traspassaran la informació obtinguda en un mapa conceptual del Monestir, 

marcant amb colors segons les relacions que hi ha entre els personatges que 

apareixen en el document treballat. Els colors són els següents: 

- Blau. Pagament entre tots els monjos. 

- Negre. Pagament entre dos monjos. 

- Groc. Ingressos d’un monjo procedents de la societat civil (vassallatge). 

- Verd. Ingressos de tota la comunitat procedents de la societat civil 

(vassallatge). 

- Vermell. Despeses de l’abat cap a la societat civil. 

Finalment, un cop tots els grups han omplert aquest mapa i amb l’ajut de 

l’educador podrem arribar a les conclusions per tal de comprendre les relacions 

entre el Monestir de St. Esteve i la resta de la societat del Pla de l’Estany durant 

l’època moderna. 

 

Documents a treballar 

- Doc 1. Establiment d’una peça de terra. (1 PDF) 

- Doc 2. Llevador de la Dispensa. (2 PDF) 

- Doc 3. Llevador de la Dispensa. (1 PDF) 

- Doc 4. Llevador de l’administrador de l’abadia. (1 PDF) 

- Doc 5. Llistat del Dispenser. (2 PDF) 

- Doc 6. Llevador de la Dispensa. (2 PDF) 

- Doc 7. Llevador de la Dispensa. (1 PDF) 

- Doc 8. Llevador de la Dispensa. (1 PDF) 

- Doc 9. Llevador de l’administrador de l’abadia. (3 PDF) 

 


