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Presentació

Què és el MDT?

El Museu Diocesà de Tarragona, MDT, compta amb més de 

100 anys d’existència i a través d’un procès centenari ha 

conservat i preservat peces de les parròquies de la zona del 

Camp de Tarragona i els seus voltants amb l’objectiu de difon-

dre-les al públic a través d’exposicions i el treball amb els cen-

tres educatius. Entre elles trobarem molt d’art gòtic, paleo-cris-

tià i peces procedents des del segle XVI en endavant. 

(El logo del MDT) 

El MDT dins la Xarxa de Museus

Aquest dossier educatiu es un projecte impulsat per la Xar-

xa de Museus de les Comarques de Tarragona i 

Terres de l’Ebre. Una Xarxa territorial de museus, creada 

amb la finalitat de desenvolupar eines de col·laboració entre 

els museus registrats, que fomenta actuacions transversals en 

matèria museística i dona suport econòmic directe mitjançant 

la concessió de subvencions.

Amb aquest esperit, es constitueix el programa Museu-Escola 

per tal de desenvolupar accions i projectes puntuals en àrees 

d’educació segons les necessitats de cada museu. Es tracta 

d’un reforç puntual a projectes que ja estiguin en marxa, amb 

el compromís que el museu pugui assumir tant el seguiment de 

l’encàrrec com la continuïtat del projecte. No hi ha un encàrrec 

comú sinó que cada museu estableix les seves necessitats 

puntuals amb l’objectiu de posar com a recurs el museu a les 

necessitats del professorat i les necessitats educatives de la 

comunitat educativa en el seu entorn.

El Dossier 

La següent proposta constitueix un banc de recursos per al 

professorat amb l’objectiu d’incloure el patrimoni local que 

preserva el Museu Diocesà de Tarragona (MDT) com a element 

d’estudi i d’exemple en les unitats didàctiques que s’inclouen 

a Cicle Inicial de Primària i primer curs de Cicle Mitjà. Per tal 

motiu, el dossier es centra en analitzar i promoure algunes 

de les obres de la seva Col·lecció general que evidencia el 

progrés dels corrents pictòrics a les comarques que configuren 

el territori de la diòcesi de Tarragona en els segles XIV i XVI.  

 

Al llarg de les següents pàgines trobarem diferents propostes 

de treball centrades en diferents obres exposades en les 

sales del Museu, que a la vegada ens serviran per a treballar 

diferents aspectes del Museu a través d’objectius curriculars 

establers pel Departament d’Educació de la Generalitat.  
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Creiem profundament que a través de l’anàlisi, el diàleg i la 

visualització d’una obra d’art, podem arribar a descobrir 

i valorar els museus del nostre territori, un fet que 

pot ajudar a l’alumnat a tenir una valoració positiva del 

patrimoni local que rodeja el nostre entorn més immediat.  
 
Recorda que en aquesta guia podràs trobar un fil 
argumental dels passos a seguir on hi trobaràs les 
imatges i les obres a mostrar. En aquest sentit, et 
recomanem que utilitzis l’annex i la carpeta entregada 
pel Museu per poder visualitzar totes les imatges/
obres en format digital i així, poder-les utilitzar a l’aula.  
 
Per altre banda, et recomanem utilitzar l’eina 3D del Museu 
Diocesà on podràs descobrir tot el Museu a través de la 
teva PDI. Ho trobaràs al seu web: http://museu.diocesa.
arqtgn.cat/  
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Motivar abans d’informar?
 

Hem de considerar que una pregunta consisteix a la 
vegada en reflexionar i interpretar una resposta pròpia. 

Per altre banda, també hem de considerar que l’alumnat 
s’interessa abans per les seves observacions, que per qualsevol 
informació que es pot arribar a transmetre prèviament.  
 
Aconseguim així, una actitud activa davant les qüestions 
plantejades, donant forma a múltiples preguntes diferents 
i fins i tot a una pregunta que els familiaritzarà amb l’obra 
present. L’objectiu com a docents es: a mesura que escoltem, 
integrar les respostes per a crear la conversa grupal intel·ligent.  
 
En aquesta línia hi ha diferents preguntes concretes que es 
poden realitzar o també focalitzar l’atenció sobre algun 
detall o tema de l’obra.  En concret, moltes vegades l’alumnat 
projectarà allò que té present en el seu dia a dia en l’obra i per 
aquest motiu haurem d’ajudar-lo a definir de forma clara tot allò 
observat. En aquest camí, serà important que s’expressi amb 
improvisació, però també amb claredat. Posarem un exemple.: 
Si en un quadre, l’alumnat veu elements mitològics, haurem 
d’emplaçar-lo a que els defineixi i els relacioni segons el seu 
nivell pedagògic, obtenint respostes com: “un drac de color verd 
al fons que llença foc i que pot ser dolent” en el cas dels més petits 
o be “el drac típic de la mitologia medieval que es representat com 
el dimoni a matar per el cavaller cristià” en el cas dels més grans.  
 
En el transcurs de l’aprenentatge, trobarem diferents 
i sorprenents respostes per part de l’alumnat, però 
sempre amb l’objectiu d’analitzar amb coherència i 
creant un discurs constructiu amb criteri i observació.  
 
Al llarg del següent dossier, us emplaçarem a seguir un 

diàleg en les obres mostrades per tal que es compleixin 
aquest objectiu de diàleg amb cadascuna de les obres.  
 
Per altre banda, trobarem altres propostes d’activitats creatives, 
tant individuals com grupals, per a completar el diàleg amb les 
obres propostes i així incorporar un recurs més a la temàtica de 
patrimoni i valors. En aquest sentit, la metodologia emprada 
estarà marcada i orientada a un objectiu concret en cada 
activitat, buscant la creació i la mirada des d’un altre 
punt de vista, eixos fonamentals en aquests exercicis. Us 
emplacem a que els proveu prèviament abans d’aplicar-ho amb 
l’alumnat per tal de veure la seva eficàcia i execució.  

Orientacions 
metodològiques
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Què és un Museu

El valor de l’obra

El primer objectiu que volem aconseguir es introduir el 
valor que té un Museu dins el context social que els 

infants perceben durant tota la seva etapa escolar. Per 
tal motiu, hem de prioritzar que tota explicació realitzada, 
tingui un valor a aportar cap a l’infant. Així, aconseguirem 
crear un primer vincle emocional i intel·lectual 
entre el nostre alumnat i allò que ens presenta el Museu.  
 
A primera vista, aquesta tasca pot no resultar senzilla, però per 
a que sigui amena i propera per al nostre alumnat, proposem 
basar-nos en l’experimentació, la observació, el diàleg i 
la recerca. Seguint aquest fil, el connectarem amb les opcions 
que ens aporta el MDT i les seves col·leccions amb les quals es 
basa aquest document.

Primera fase: L’exploració

Iniciarem aquest punt a través d’una fase d’exploració de 
les col·leccions. El nostre primer objectiu, serà descobrir 

com hi ha persones o grups de persones que tenen una 
passió per col·leccionar objectes de tot tipus. Molts d’aquests 
objectes conservats s’assemblen entre ells i s’ agrupen en 
grups d’objectes similars. En comparativa, els infants també 
tendeixen a recollir objectes (joguines, pedres, elements 
restants d’alguna activitat realitzada) i els acaben acumulant. 
En alguns casos, a partir dels sis  i set anys, procedeixen 
a classificar-los i ordenar-los. És interessant plantejar les 
primeres preguntes sobre aquest tema a l’alumnat i que 
ens expliquin tot allò que guarden i que utilitzen quan volen.  
 
En aquest punt, és important mostrar algunes de les obres 
del MDT per a què observin les primeres característiques a 

simple vista. Podrem utilitzar l’eina 3D del web que es ens 
permet veure algnes obres del MDT des d’una pantalla, o també 
les imatges (1.) de l’arxiu. Com veurem, totes les obres son 
retaules que tenen aproximadament la mateixa antiguitat (uns 
600 anys) i que en el seu moment es situaven en esglésies que 
estaven en pobles molt propers entre ells. Una vegada aquestes 
esglésies van caure a terra o van ser abandonades, diferents 
col·leccionistes van decidir conservar les obres al MDT per 
tal de mostrar-les al públic. Una vegada explicat això, podem 
realitzar algunes preguntes introcutòries similars a aquestes:

• Per què creieu que han acumulat tantes obres d’art 
similars? 

• Veieu que estan ben separades entre 
elles.  Podem diferenciar-les?  

• Abans, ens heu explicat que vosaltres també acumuleu 
objectes. Els teniu tant ordenats a casa?  

• Si tenim una habitació així, ens és fàcil localitzar els 
nostres objectes més preuats?  

 

 

(Trobaràs aquesta imatge a l’annex 2)
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Reforcem el vincle entre l’obra i 
visitants
 

Aportem aquestes tres imatges, on trobem una col·lecció de 
joguines de “Batman”, una col·lecció de gots de ceràmica 

i un altre de bales. Fins i tot podem prosseguir amb aquesta 
recerca en grup a través del cercador web. Flikr i Pinterest son 
una bones eines on trobar diferents tipologies de col·leccions. 
Una vegada fet això, establirem preguntes properes per tal 
d’apropar el valor de les imatges a la seva realitat:

• Quins objectes col·leccioneu vosaltres? 

• Heu trigat molt de temps en col·leccionar això?

• Segurament ho teniu guardat dins d’un armari, una 
caixa o una carpeta. Es important guardar-ho per a 
vosaltres?

• El dia que següent, podríeu portar una fotografia 
d’allò que col·leccioneu?

Finalitzat aquest petit diàleg i recerca, es interessant proposar 
a mode de grup que tothom porti un objecte valuós per a ell 
des de casa a l’escola. Una vegada, reunits tot els objectes, els 
acumularem en un pot, una caixa o en un indret on hi càpiga, 
amb l’objectiu de fer la nostra pròpia col·lecció grupal i exposar-
la.

• Què passaria si tots aquests objectes que tenim els 
llencéssim per tot arreu de la nostra habitació?

No totes les col·leccions són als museus. Hi ha moltes persones 
que guarden objectes preuats per a ells a casa seva. Podem 
preguntar si algú d’ells té una col·lecció de pedres boniques o 
una col·lecció de cotxes o cromos. Seguidament mirarem les 
següents col·leccions particulars (3.) Per a entendre el 
valor que cadascú li dona als objectes que conserva emprarem 
el diàleg.. 

(Trobaràs aquesta imatge i dos més a l’annex)

Recorda que a l’annex disposes de totes les 
imatges 
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Activitat 1 
Ordeno i classifico

Primer de tot, proposarem a l’alumnat que 
ens expliqui les seves pròpies opcions per 

classificar els elements guardats amb anterioritat.  
 
Hem d’entendre que aquesta col·lecció serà molt variada i 
representarà els valors dels infants. Per això serà important 
gestionar a través del diàleg una manera de classificar òptima 
i eficaç. Per ajudar a que sigui senzill, proposarem diferents 
dinàmiques grupals com les següents:

A Representarem una filera física a través de 

l’ordre de les nostres lletres inicials, en cas que 

sàpiguen l’abecedari.

B Farem diferents paquets (grups) donant-nos la mà 

segons el color de les nostres samarretes. Això ho 

podem gestionar amb el color de pantalons, sabates i 

altres ítems que el docent cregui oportú.

C   Ens reunirem segons ens agradi un menjar o un 

altre aspecte quotidià (això es pot fer amb 

qualsevol gust o activitat). 

Aquestes dinàmiques ens ajudaran a consensuar l’ordre amb 
el qual ordenarem els nostres objectes, creant classificacions 
lògiques -segons siguin fotografies, joguines, aparells 
intel·ligents, etc-... A mesura que vagi sorgint la classificació, 
aconseguirem l’ordre desitjat. Aquest ordre, pot ser un o 
diferents tipus d’ordre, segons les propostes de l’alumnat.
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Activitat 2
Muntem una exposició!
 

Una vegada hem treballat l’acumulació dels objectes, la 
ordenació i classificació i hem entrat a parlar del valor que 

tenen per a ells, procedirem a muntar una exposició a través 
d’un petit taller. Per això, posarem un exemple amb fotografies 
o vídeos a la xarxa sobre diferents aparadors de botigues 
(mercats, sabateries o joguinaires) on s’exposen elements de 
compra i venda. Podem visionar les imatges (4).

(Imatge d’un apardor d’una fruiteria. Disponible a l’annex) 

Tots aquests elements tenen un valor que s’acaba traduint en una 
transacció (a canvi d’uns diners). A diferència d’aquest indrets, 
els nostres objectes tenen un valor que no es pot traduir amb 
diners, perquè és un valor sentimental. Nosaltres ens els estimem 
i formen part de la nostra vida: ahir, avui i demà. Per tant, 
els volem mostrar als nostres amics, familiars i coneguts però 
sempre conservant-los amb nosaltres. Això serà la nostra obra 
d’art. Per aquest motiu, muntarem la nostra pròpia exposició 
amb el nostre objecte preferit que hem portat des de casa.  
A través de la plantilla que us aportem, l’alumnat realitzarà una 
fotografia de l’objecte i l’enganxarà sobre el marc i li atribuirà 
un nom, una propietat, un temps i una descripció de valor.   
 

 
L’exposició es podrà muntar a l’aula, mantenint els objectes 
sobre taules, separats per tipus, segons el grup classe que 
ho hagi classificat, davant o a prop de cada peça, la fitxa que 
permet conèixer tota la informació important. Amb tot, podrem 
triar en grup, el nom de l’exposició i realitzar un cartell gran 
perquè tothom se n’assabenti. 

(Aquest marc imprimible el trobareu als annexos -5.-)
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Activitat 3 
Ens expressem! 

Una vegada hem col·leccionat i dotat de sentit a 
la nostra obra d’art, és important que entre tots 

nosaltres siguem capaços d’expressar tots aquests 
valors i significats a través de l’exposició. Així que, 
recomanem convertir-nos en guies de l’exposició!   
 
Aquesta vegada treballarem les diferents col·leccions 
que emmagatzema el MDT. Aquest serà un treball 
d’equip, on realitzarem tres grups on cadascún d’ells 
adoptarà -escollint- un element exposat al Museu.  
Realitzarem tres grups que representen diferents objectes 
classificats en diferents col·leccions (escultura, pintura 
i tapissos). El nostre objectiu serà realitzar un petit 
anàlisis de l’obra, una recerca i la creació d’un discurs 
per a exposar als altres membres de l’aula o del centre.  
 
Primer de tot, mostrarem el material disponible a tot l’alumnat 
per tal d’aprendre el vocabulari i els atributs bàsics de 
cada element. A través de l’annex trobareu totes les peces 
seleccionades per aquesta activitat i que a la vegada podem 
trobar al MDT perfectament classificades a través de les 
diferents sales d’exposició. En concret adjuntem aquí la llista 
amb les característiques principals que podeu trobar a l’annex 6. 
 

 

 

 

 

Nom de l’obra Característiques bà-
siques a definir amb 
l’alumant

Escultura: Mare de Déu amb l’in-
fant

Definir que és una escultura, els 
Vestits, els colors i les expres-
sions.

Escultura: Santa Llúcia Definir que és una escultura, els 
Vestits, els colors i les expres-
sions.

Pintura: L’anunciació Veure la vestimenta, fixar-nos 
amb les ales dels àngels, parlar 
dels colors i expressivitat.

Pintura: Taula de Sant Miquel 
Arcàngel

Veure la vestimenta, fixar-nos 
amb les ales de Sant Miquel, 
parlar dels colors l’expressivitat, 
interpretar quin animal pot ser el 
dimoni.

Tapis: Tapis de la Bona Vida Definir que és un tapís, parlar de 
la llana  parlar de la llana com 
a material amb què es va teixir, 
comparar-ho, comparar-ho amb 
un còmic actual on s’hi mostren 
diferents escenes.

 
Per a realitzar correctament aquesta presa de contacte amb les 
obres, podem ajudar-nos de preguntes similars a les següents:

• Per què creieu que porten ales com els ocells? On 
poden viure aquests personatges?

• Fixeu-vos bé en les seves vestimentes. Son llargues?

• Quines diferències hi ha entre la nostra roba i la 
seva?

• Referent al tapís: creieu que aquest quadre està 
pintat o fet amb llana? 
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L’objectiu, és que l’alumnat conegui el vocabulari bàsic 
(escultura, pintura i tapís) i algunes de les característiques que 
s’hi associen, com el material, la funció, i reconeguin -descrivint- 
la majoria de personatges que hi surten.

(Selecció d’algunes imatges que es troben a l’annex)

Seguidament, treballarem amb grups establerts i l’alumnat po-
drà treballar qualsevol d’aquestes obres exposades. Podem fer 
entre tres i quatre grups de treball autònom. L’alum-
nat triarà una escultura, pintura o tapís i la representarà a la 
seva manera: dibuixant-la en grup per fer-ne una còpia que 
es pugui exposar. Podem utilitzar els materials que volem per 
decorar-ho. Recomanem “plastidècor”, trossos de tela, pintura 
acrí·lica. Com a docents decidiu el que millor correspon al vos-
tre alumnat. 

Una vegada realitzada aquesta tasca, passarem a fer l’anàli-
si i la recerca en profunditat sobre l’obra escollida. Per 
tal ocasió, imprimirem l’obra escollida i la posarem so-
bre la taula de cada grup. Cadascú tindrà un paper im-

près on es posaran -escrit- diferents característiques so-
bre cada obra que, segon allò explicat, hauran d’associar.
 
Nom de l’obra Elements definitoris a 

escollir

Escultura: Mare de Déu amb l’infant Feta amb pedra; Construïda amb 
fusta; cara somrient; roba doble-
gada; corona; té un plat; es un Déu 
Pare;

Escultura: Santa Llúcia Construïda amb llana, feta amb 
pedra, porta un plat, cabell daurat, 
blau com un palau, corona ben dau-
rada, corona sense diamants

Pintura: L’anunciació Ales d’àngel, vestit d’estiu, vestit 
llarg, colors primaris, al fons fines-
tra sense vidre, un escriptori amb 
llibres

Pintura: Taula de Sant Miquel Ar-
càngel

Mata al dimoni, dimoni verd, llança, 
escut, cavaller amb ales, dolent, bo

Tapis: Tapis de la Bona Vida Fet amb llana, donava sensació 
d’escalfor, surten molts personat-
ge diferents, podem veure un Déu  
Pare i un Rei. 

En acabat, podran ordenar com vulguin cadascun dels ítems i 
fer una petita presentació oral a l’aula sobre el què han triat 
i el perquè. Una vegada finalitzat, recomanem afegir aquesta 
part de la col·lecció col·lectiva a l’exposició d’objectes par-
ticulars, sempre respectant cadascuna de les característiques 
associades. 
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En resum...

Amb això, l’alumnat haurà realitzat un treball similar amb 
els seus objectes particulars però dotant d’un sentit i 

un valors a unes obres -les del MDT- que no ha vist, però 
que coneix. Aquesta comparativa, ens servirà per donar 
valor a aquelles obres alienes a les nostres percepcions o 
interessos i descobrir com qualsevol col·lecció artística ens 
pot ajudar a descobrir nous coneixements i noves aventures.  
 
Finalment, aconseguirem complir l’objectiu d’aquesta activitat 
introductòria, que no es un altre que mostrar el que hi ha dins 
d’un museu, a través del diàleg i valorant tot allò que anem 
observant gràcies a exemples que hem vist o que hem tingut, 
treballant amb l’experimentació i l’empatia del món proper a 
l’alumnat. 
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Annexos

Us deixem a disposició un llistat de les obres treballades a 
cada apartat que estaran en una carpeta apart com a arxius 
jpg, per poder utilitzar a l’aula a través de diferents aparells. 

1. Primeres obres a mostrar de la col·lecció del MDT. 
• 1.1. Retaule de Sant Joan Baptista i Santa Margarida 

d’Antioquia
• 1.2 Retaule de la Mare de Déu
• 1.3 Taula de Sant Joan Baptista i Sant Joan Evangelista
• 1.4 Retaule de Sant Bartomeu

2. Imatge d’una habitació desordenada

3. Serie de col.leccions particulars
• 3.1 Ceràmica
• 3.2 Caniques
• 3.3 Batman 

4. Imatge de diferents aparadors
• 4.1 Fruiteria
• 4.2 Sabateria

5. Activitat 2. Marc per a realitzar l’exposició (PDF)

6. Activitat 3. Obres
• 6.1 Mare de Déu amb infant
• 6.2 Santa Llúcia
• 6.3 L’Anunciació
• 6.4 Taula de Sant Miquel Arcàngel
• 6.5 Tapís de la Bona vida
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