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ACTIVITATS  PEDAGÒGIQUES

• El Museu Diocesà de Tarragona, posa a l’abast del públic escolar, familiar i general, 
un seguit d’activitats pedagògiques, des de l'empirisme i la sensorialitat, per a 
aprendre a observar, interpretar, comprendre o comparar a partir de peces 
emblemàtiques de les seves col·leccions. 

• La transversalitat i l’educació en valors, són els eixos bàsics d’un treball en equip que 
s’inicia a l’aula i finalitza al museu amb una enriquidora visita a l’equipament.

• Les propostes cobreixen les etapes d’Educació Primària i d’Ensenyament Secundari 
Obligatori.

• Es concentren en:

• Jocs de descoberta

• Històries de la història

• Contes al Museu.



PROPOSTES   D’ACTIVITATS

Jocs de descoberta

Histories de la història

Contes del museu



JOCS  DE  DESCOBERTA

Cada obra del Museu amaga un secret. Us proposem uns jocs amb els 

quals us podeu divertir i aprendre des del col·legi, des de casa o tot 

passejant amb família per les sales del Museu i, descobrir que li agrada a 

l’Infant Jesús, retornar les sabates als seus propietaris, localitzar els 

personatges que han perdut el seu barret ... 

Acosteu-vos poc a poc a les obres del museu, no us distraieu i observeu 

amb atenció, perquè enmig de personatges, daurats i altres, s’amaga el que 

busqueu. Ho sabreu trobar?

Descarrega’t els quaderns en pdf i descobrireu el seu amagatall.

Informació pràctica: Són activitats autònomes i gratuïtes incloses en 

l’entrada general.

Endevina 

endevineta

Joc 2

Joc 3



A l’Infant Jesús li agrada...

De qui són les sabates?

Els barrets perduts

Endevina, endevineta

Estimulant l’observació i la 

descoberta activa ens aproparem 

als retaules i a les escultures del 

Museu, i interpretarem els 

gestos de l’Infant   

A partir d’una selecció de retaules 

emblemàtics, resoldrem l'enigma 

d’uns personatges que han perdut 

les sabates.

Una sèrie de capells representen 

l’excusa ideal, per conèixer unes 

obres d’art excepcionals i, 

interpretar les històries que 

amaguen.



A l’Infant Jesús li agrada...

De qui són les sabates?

Els barrets perduts

Endevina, endevineta

Tipologia de l’activitat Descripció
Recursos educatius i 

suport

Taller i visita:

A l’escola

En família

Al Museu

Nivell educatiu:

Ed Primària

Durada:

1,5 h aprox.

Són tres  jocs 

d’observació, que us 

descobrirà  realitats 

o objectes que 

estan amagats en 

algunes de les obres 

d’art que es troben 

dipositades en el 

museu, a la sala del 

refetor o en la sala 

capitular.

Busquem altres 

imatges.

Les reproduïm: 

dibuix, plastilina, 

fang, goma eva ...

A partir de la imatge 

els alumnes poden 

explicar una història

Activitats

Dossier pedagògic

Propostes per fer a 

l’escola

Activitats Dossier pedagògic























Fitxa 1 Fitxa 2 Fitxa 3

Fitxa 4 Fitxa 5 Fitxa 6

Fitxa 7 Fitxa 8 Fitxa 9

Per imprimir l’activitat:

A l’Infant Jesús li 

agrada..., clica el botó.























Fitxa 1 Fitxa 2 Fitxa 3

Fitxa 4 Fitxa 5 Fitxa 6

Fitxa 7 Fitxa 8 Fitxa 9

Per imprimir l’activitat:

De qui són les sabates?, 

clica el botó.























Per imprimir l’activitat:

Els barrets perduts, 

clica el botó.



HISTORIES   DE  LA  HISTÒRIA

Vine al MDT, obre els teus ulls i descobriràs un munt d’històries perquè cada 

escena és un bell i vell relat. 

Les imatges parlen, però cal saber-les escoltar. Observa’n el gest, l’expressió ...

Fa molts anys, aquestes representacions ensenyaven els personatges i els 

temes de la religió cristiana, eren «bíblies en imatges». 

En descobrim algunes? Ho podem fer en el col·legi, a casa o tot passejant amb 

família per les sales del Museu.

Descarrega’t els quaderns en pdf i en sabreu la història.

Informació pràctica: Són activitats autònomes i gratuïtes incloses en l’entrada 

general.

L’Anunciació

Joc 2

Joc 3



L’ Anunciació (EP)

L’ Anunciació (ES)

Històries de la història

Aguditzant la capacitat d’observació, 

relacionarem la important pintura de la 

història de l’art, amb continguts de la 

cultura religiosa per conèixer el nostre 

patrimoni i la nostra cultura. 

Una atenta observació ens 

permetrà descobrir les principals 

característiques de la pintura 

gòtica a més d’interpretar el text 

bíblic que va servir d’inspiració a 

l’artista.



L’ Anunciació (EP)

L’ Anunciació (ES)

.......................................

Histories de la història

Tipologia de l’activitat Descripció
Recursos educatius i 

suport

Taller:

Al centre

En família

Al Museu

Nivell educatiu:

Ed Primària

Ed Secundària

Durada:

1,5 h aprox.

Les activitats que 

presentem consta de 

4 apartats. Un, ens 

permet identificar 

l’escena representada  

amb el corresponent 

passatge les 

Sagrades Escriptures. 

L’altre és un exercici 

d’observació seguit 

d’un de coneixements 

i un darrer de caràcter 

lúdic. 

Cercar altres 

representacions 

similars de la 

mateixa època.

La reproduïm: en 

dibuix i l’acolorim ...

A partir de la imatge 

els alumnes poden 

explicar un relat en 

el que intervinguin 

tots els personatges

Activitats

Dossier pedagògic

Propostes per fer a 

l’escola

Dossier pedagògic



Fa molts anys, durant el regnat del rei Herodes, vivia a la ciutat de 

Natzaret a Galilea, una jove anomenada Maria que estava compromesa 

per casar-se amb un fuster anomenat Josep.

Un dia se li aparegué l’arcàngel, Gabriel, va visitar a Maria i li digué:

- Déu te guard, Maria, plena ets de gràcia; el Senyor és amb tu, 

beneïda tu entre totes les dones.

Ella es va torbar, però l’àngel li digué:

- No tinguis por, Maria... tindràs un fill, i li posaràs Jesús.

Maria va contestar:

- Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves 

paraules.  

L ’ Anunciació  (EP)



Observa l’escena i contesta:

• A un àngel se’l representa amb ales. 

Busca’l a l’escena i explica com va 

vestit.

• Fitxa’t be i digues amb qui parla l’àngel

• Quines coses porten semblants l’Àngel i 

la Verge?

• Mira per la finestra gran i digues el que 

veus.

• Quants personatges hi ha a l’escena?     

Quins són?

• Per on creus que ha entrat el colom?

• Què estava fent la Verge abans que 

entrés l’àngel?

• Què li dóna l’àngel a la Verge?

• Compte les rajoles que tenen dibuix i 

que es veuen senceres.    Tots els 

dibuixos són iguals?

• On és el gerro amb les flors?



Comprensió de la lectura:

• Ens pot dir en quin poble vivia la 

Verge Maria?

• Quin era el rei que governava en 

aquella època?

• Com es deia el seu espòs.

• Quin arcàngel va visitar a Maria?

• Escriu que li va dir Gabriel a Maria:

• Què significa “torbar”?

• Digues que va contestar la Verge 

Maria a l’àngel.

L’autor d’aquesta obra és el pintor 

Jaume Huguet, nascut a Valls. La va 

realitzar entre els anys 1443 i 1448.



Hi és o no hi és?  

Alguns dels detalls els trobaràs a la imatge principal. Cerca’ls!!



L’ Anunciació (ES)

L'Anunciació correspon al moment en què l'arcàngel Gabriel va 

anunciar a la Verge Maria el naixement de Jesús. L'episodi és narrat 

així a l'evangeli segons sant Lluc (capítol 1, 26-38): 

«Al sisè mes, l'àngel Gabriel fou enviat per Déu a un poble de la Galilea 

anomenat Natzaret, a una noia promesa amb un home que es deia 

Josep, de la casa de David, i la noia es deia Maria. Va entrar doncs a 

casa d'ella i li digué: “Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb 

tu.” Ella es va torbar... Però l'àngel li digué: “No tinguis por, Maria... 

tindràs un fill, i li posaràs Jesús.”» 

Així, l'àngel porta un filacteri on hi ha inscrita la seva salutació («Ave

Maria gratia plena Dominus tecum benedicta») i fa el gest d'adreçar-se 

a Maria. 

Aquesta, en canvi, es posa la mà sobre el pit expressant la sorpresa 

que li causa l'aparició de l'àngel. Amb l'altra mà aguanta un llibre obert, 

donant a entendre que en el moment de l'aparició es trobava llegint.



Les principals característiques de la pintura 

gòtica són:

1. La representació dels personatges, els objectes i 

la natura és més realista que simbòlica. 

2. La línia negra de contorn que delimita les formes 

ha desaparegut. 

3. Hi ha una recerca d’il·lusió volumètrica mitjançant 

la gradació de tonalitats, la llum i les ombres. 

4. S’utilitzen molts colors. 

5. S’empra pa d’or per donar sensació de riquesa. 

6. Es fan experiències elementals amb la 

perspectiva. 

7. La llum i el color creen proximitat i llunyania. 

8. Hi ha més complexitat en les composicions. 

9. Els personatges es diversifiquen i 

s’individualitzen. 

10. Hi ha una major fantasia narrativa amb uns fons 

elaborats (paisatges, interiors, escenaris urbans).

Observa l’obra i digues quines compleix.



Observa l’escena i contesta:

• Quants personatges composen 

l’escena.

• Descriu el mantell que porta l’arcàngel.

• Qui insufla al Colom?

• A qui representa el Colom?

• Quina és l’actitud de la Verge?

• Assenyala amb detall el que observes a 

través de la finestra.

• Què identifica l’assaig de perspectiva?     

• Què estava fent la Verge abans que 

entrés l’àngel?

• Què li dóna l’àngel a la Verge?

• Quantes rajoles amb dibuix pots 

comptar? Són totes iguals?. 

• Com són les ales de l’arcàngel?

• De quin color són les lletres del filacteri?

• Explica quina és l’actitud de l’arcàngel.

L’autor d’aquesta obra és el pintor Jaume 

Huguet, nascut a Valls. La va realitzar entre 

els anys 1443 i 1448.



Vida i obra de Jaume Huguet

Jaume Huguet, va néixer a Valls l’any 1412 i morí a Barcelona el 1492. 

Va ser un gran pintor i el màxim representant de l'estil hispà-flamenc a 

Catalunya. 

Orfe des de 1419, va haver d'iniciar el seu aprenentatge al costat del seu 

oncle, el pintor i daurador Pere Huguet. Els primers anys treballà a 

Tarragona, on realitzà el retaule de Vallmoll, i el 1448 sabem que s’instal·la 

a Barcelona. 

A la mort del pintor Bernat Martorell el 1452, Huguet inicia una gran etapa 

professional i treballa tant per les confraries com per la noblesa. 

D’aquest període coneixem el retaule major de l'església de Sant Antoni 

Abat de Barcelona en el qual ja es poden apreciar els trets característics de 

les seves obres: la forma personal de dibuixar i la contenció amb què els 

seus personatges exterioritzen els seus sentiments. 



Vida i obra de Jaume Huguet

Entre les obres documentades que han arribat fins a nosaltres cal destacar 

el Retaule de sant Abdó i sant Senan de l'església de Sant Pere de 

Terrassa, el Retaule de sant Bernardí i l‘Àngel Custodi, per a la capella dels 

Esparters i Vidriers a la catedral de Barcelona (1462-1470), el Retaule de 

sant Agustí per al convent de Sant Agustí el Vell de Barcelona (1463-1488), 

conservat en la seva major part en el Museu Nacional d' Art de Catalunya 

(Barcelona), i el Retaule del Conestable, també conegut com a Retaule de 

l'Epifania per a la capella de santa Àgata al Palau Reial de Barcelona 

(1464-1465). 

A mesura que l'estil de Jaume Huguet evoluciona, augmenta la presència 

de l'or en les seves pintures, sobretot en els fons, amb relleus i estampats, 

molt diferents a les primeres, com el Cap del profeta Daniel, ingressada al 

Museu del Prado com a part del llegat Bosch, que correspon a la seva 

etapa inicial. Al costat d'això, a partir de 1470 també augmenta el nombre 

de col·laboradors en l'execució de les obres.



Activitat en preparació


