MISTERIS A LA CATEDRAL DE TARRAGONA

Activitat:

Activitat didàctica

Nivell:

Educació infantil, cicle inicial i mitjà d'educació primària

Durada:

1 hora (educació infantil)
1:30 hores (cicle inicial i cicle mitjà de primària)

Grup:

Grup classe

Lloc:

Catedral de Tarragona: façana, claustre i església.

Lloc de trobada:

Pla de la Seu

Si teniu alumnes d’integració o si veniu amb un grup d’educació especial, informeu‐nos‐en per avançat. Treballarem per
preparar l’activitat escollida a les necessitats específiques del vostre grup o us proposarem l’activitat més adequada.

Un conte i un joc per a descobrir la catedral:
"Una nit qualsevol, quan el sol ja s'havia amagat i la lluna començava a sortir per sobre les
teulades de Tarragona, les escultures de la façana de la catedral es van posar a parlar..."
Un conte al voltant de la façana de la catedral ens servirà per introduir els elements de la
façana de la catedral, identificar‐ne les característiques i conèixer algunes de les seves
llegendes.
Un joc d'investigació i recerca d'alguns dels animals que decoren la catedral ens servirà per
fixar‐nos en les diferències entre el romànic i el gòtic, descobrir la funció del claustre i dels
seus capitells, escoltar la història de Santa Tecla a partir del retaule, i conèixer alguns dels
oficis i tècniques que intervenien en la construcció d'una catedral.

auriga, serveis culturals
T. 977 22 54 94

C/ Ixart 6, 3r
43003 TARRAGONA

auriga@aurigasc.com
www.aurigasc.com

OBJECTIUS












Conèixer què és una catedral.
Identificar les característiques principals de la façana de la catedral de Tarragona.
Saber identificar algunes de les característiques que defineixen l’art romànic i gòtic.
Descobrir alguns elements del programa iconogràfic de l'art medieval.
Conèixer la funció del claustre i els seus elements decoratius principals.
Observar l'estructura de l'església.
Conèixer què és un altar i un retaule.
Observar les característiques i el programa del retaule de la catedral de Tarragona.
Conèixer la història de Santa Tecla.
Conèixer els oficis i tècniques que intervenen en la construcció d'una catedral, fent un
èmfasi especial en l'arquitectura, escultura i vitralls.
Valorar i respectar el patrimoni històrico‐artístic.

CONTINGUTS












La catedral.
La façana de la catedral Tarragona.
Característiques principals de l'art romànic i gòtic.
Elements religiosos i populars de la iconografia de l’art medieval.
La funció claustre i els capitells.
L'estructura de l'església.
L'altar i el retaule.
La història de Santa Tecla.
Oficis i tècniques.
Els vitralls

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Podeu completar el dia realitzant l’itinerari didàctic Un dia a Tàrraco, per conèixer com era l’antiga
ciutat romana.
També podeu realitzar alguna de les activitats que us oferim des del Museu Nacional Arqueològic
de Tarragona: Perseu, el Sant Jordi grec, Passa un matí de teatre o Viatja a Tàrraco.
Reserves al telèfon 977 22 54 94 o bé a través del correu electrònic reserves@aurigasc.com
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