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PRESENTACIÓ 

 
 
 
L’activitat EL CEL I LA TERRA forma part dels contes del MEV. Amb aquestes 
propostes els infants coneixen el Museu i descobreixen les obres des de ben aviat. 
Els alumnes d’educació infantil amplien la seva mirada, tot participant en una 
proposta lúdica.  
 
Davant del frontal romànic de Santa Maria de Lluçà l’educador explica un conte 
participatiu de les diferents escenes que hi ha representades, utilitzant unes 
figures que són una rèplica de les que hi ha al frontal. Amb la narració el grup 
coneix i reconeix fets culturals que formen part de les nostres tradicions. 
 
Seguidament i davant mateix del frontal, l’educador facilita diferents peces, en un 
format de trencaclosques i proposa l’estructuració i muntatge del frontal entre tots. 
Els participants encaixen les peces i comencen a familiaritzar-se amb les formes 
fonamentals que identifiquen l’art romànic. En acabar, es situen les figures, que 
són tridimensionals, en les escenes corresponents.  
 
A continuació es proposa al grup la recerca d’altres obres del museu on intervenen 
els mateixos personatges.  
 
L’objectiu és que els nens/es aprenguin a observar les obres del Museu des d’un 
punt de vista lúdic, didàctic i divertit. Aquesta observació volem que sigui la base 
per despertar inquietuds, que més endavant els hi faciliti la sensibilització cap el fet 
artístic i la comprensió dels conceptes, que van adquirint. 
 
Amb la clara intenció de complementar els aprenentatges dels vostres alumnes, us 
oferim aquests documents desitjant que us siguin útils per reforçar i ampliar els 
aspectes que es plantegen en la visita que es realitza al Museu. 

 
En aquest dossier hi trobareu un apartat amb suggeriments i un altre amb 
documentació. Per portar a bon terme les propostes és important que feu les 
adaptacions que cregueu necessàries per a cada nivell educatiu.  
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OBJECTIUS
 
 

 Utilitzar el Museu com un espai d’aprenentatge i d’experimentació 
complementari a l’àmbit educatiu. 

 
 Respectar i aprendre a valorar el patrimoni cultural i historicoartístic. 

 
 Relacionar narracions orals amb les imatges. 

 
 Potenciar la imaginació, la creativitat i la participació. 

 
 Introduir la descoberta visual de l’art romànic i gòtic. 

 
 Relacionar i interrelacionar diferents coneixements adquirits. 

 
 Educar la sensibilitat mitjançant diferents recursos.  

 
 Composar, relacionar i encaixar peces. 

 
 Distingir formes i colors. 

 
 Analitzar i interpretar imatges.  

 
 Manipular materials diferents. 

 
 Educar la mirada en les obres d’art. 

 
 Conèixer i identificar escenes que formen part de la nostra cultura i de 

les nostres tradicions. 
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PROPOSTA A L’AULA 

Us proposem dues activitats: 
 

• Activitat col·lectiva: entre tots construireu un trencaclosques del 
frontal romànic de Santa Maria de Lluça. 

 
• Activitat individual: cada alumne dibuixarà les figures del pessebre 

en el seu lloc corresponent. 
 
Procés a seguir per a l’activitat col·lectiva: 
 

1. Pintar amb ceres les peces de l’estructura frontal, dels següents colors: 
groc,  vermell i blau (veure els colors del frontal a l’apartat de 
documentació). 

2. El marc del frontal es pot fer de maneres diferents:  
Pintar-lo amb ceres toves, ceres dures o retoladors. 
Enganxar-hi papers de colors o gomets. 

3. Punxar per la línia gruixuda les diferents figures troquelades. A P-5 en lloc 
de punxar les figures per la línia negre es poden retallar i també, si es creu 
convenient, es poden pintar integrament o bé alguns detalls.  

4. Construïm un mural: En l’activitat del museu s’ha passat del pla al volum, ja 
que primer s’ha fet observar als alumnes el frontal pintat en pla i 
seguidament s’han extret les figures per passar a un pla tridimensional.  
Ara proposem tornar al pla amb la construcció per a la classe d’aquest 
mural, per tant enganxarem les figures en el seu lloc corresponent. 

 
Material que us adjuntem per a l’activitat col·lectiva: 
 

- Un full mida A4 (cal fotocopiar-lo a mida A3) on hi ha reproduït el 
fons del frontal romànic, que es la base per enganxar les diferents 
peces del trencaclosques. Hi ha dibuixades les diferents formes de 
les peces. 

- Tres fulls mida A4 (cal fotocopiar-los a mida A3) on hi ha les 10 
peces que configuren l’estructura del frontal. 

- Dos fulls mida A4 on hi ha dibuixades 12 figures troquelades que són 
la rèplica, a mida reduïda, de les imatges del frontal. L’estrella i la 
lluna. 

 
Material que us adjuntem per a l’activitat individual: 
 

- Un full mida A4 on hi ha dibuixada una cova, un llitet i una estrella. 
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CONTE EL CEL I LA TERRA 

 
 

 
Hi havia una vegada, fa molt i molt de temps! Una noia molt bonica que es 
deia Maria. Vivia en un poble petit, anomenat Natzaret. Aquesta noia tenia 
molt bon caràcter, era dolça, amable i senzilla. Sortia amb un noi que es deia 
Josep i que treballava de fuster. Tots dos s’estimaven molt i es volien casar. 
 
Un dia que Maria estava a casa seva treballant, se li va aparèixer un àngel. 
Aquest baixava del cel. Per poder volar i viatjar del cel a la terra li calien unes 
ales, com les que tenen els ocells. L’àngel tenia un somriure a la cara i tot ell 
estava il·luminat. Al principi, Maria es va espantar una mica, però l’àngel li va 
dir: 
 
_No tinguis por, Maria. Ets una bona noia, per això el cel vol que tinguis un 
fill i li posaràs el nom de Jesús, que vol dir “salvador”. Ell ensenyarà a les 
persones a ser bones. 
 
Uns quants dies després d’haver rebut la visita de l’àngel, Maria se’n va anar 
a la muntanya, a un poble on vivia la seva cosina Elisabet. Com que vivien 
lluny l’una de l’altra, es podien veure ben poques vegades. Elisabet estava 
apunt de tenir un fill i es va posar molt contenta de la visita de la seva cosina 
Maria. Totes dues es van abraçar molt fort. Com que s’estimaven molt, Maria 
es va quedar amb Elisabet fins que va haver nascut el seu fill i després se’n 
va tornà a casa seva. 
 
Maria i Josep preparaven les coses per al naixement del seu fill, però van 
haver de fer un viatge per anar a un poble que es deia Betlem. En arribar a 
Betlem, van trobar tots els llocs per dormir plens. Havia arribat el moment del 
naixement del nen i Josep i Maria van decidir ficar-se en una cova. Allà va 
néixer el nen Jesús. 
 
Maria estava tan contenta amb el seu fill en braços, que es sentia com una 
reina! Notava que el cel era molt a prop de la terra i podia sentir la dolçor del 
seu fill en braços. 4 àngels acompanyaven els seus somnis i al seu costat 
dret hi havia una estrella que brillava molt més que les altres, fent companyia 
a la lluna que il·luminava la fosca nit. Maria era feliç.  
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Molt lluny d’allà, tres savis d’Orient que es dedicaven a estudiar el cel, van 
descobrir una estrella que brillava més que les altres i que era més gran. Els 
tres savis van fer un llarg viatge, per seguir l’estrella i aquesta els va portar 
fins a Betlem, on hi havia el nen Jesús. Maria i Jesús es quedaren molt 
sorpresos en veure entrar a casa seva aquells tres savis, que es van 
agenollar davant del nen i li van fer regals. 
 
Una nit quan Josep dormia, va somiar que un àngel li deia: 
 
_Lleva’t, pren el nen i la seva mare i fuig cap a Egipte, perquè un rei dolent 
està gelós de Jesús i li vol fer mal.  
 
Josep es llevà, despertà Maria i aquella mateixa nit van fer un viatge molt 
llarg, per arribar a Egipte. Van viure lluny de casa seva fins que Jesús va tenir 
dos anys. Jesús creixia feliç aprenent tot el que li ensenyaven. Quan va ser 
gran va ajudar a molta gent i per la seva bondat va ser molt estimat.  
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DOCUMENTACIÓ 

 
A l’època medieval el cristianisme va influir de manera definitiva en tota la 
cultura que es va desenvolupar a Europa. La gran majoria de persones 
d’aquesta època no sabien llegir ni escriure i aprenien mirant les imatges 
que l’església encarregava als pintors i escultors. Moltes obres que es 
conserven al Museu expliquen en diferents escenes la vida de Jesús, de 
Maria i de sants i santes. Aprendre a conèixer que s’explica en cada obra 
ens serveix per acostumar-nos a llegir les imatges com si fossin contes. 
 

 
Mestre de Lluçà 

Altar de Santa Maria de Lluçà  
Tallers de Vic, segon quart del s. XIII 

Pintura al tremp sobre fusta d’alba. 
104,5 x 178,5 x 6 cm (frontal); 

Provinent de l’església del monestir de Santa Maria de Lluçà (Osona) 
 

El corrent italobizantí arribat a Catalunya als voltants de l’any 1200 es va 
desenvolupar al nostre país fins a mitjan segle XIII, i té en l’altar de Lluçà 
l’exemple més significatiu del període final d’aquest estil. A diferència de les 
obres conservades del primer període d’aquest corrent, a l’altar de Lluçà hi 
apareix una escena iconogràfica nova. Es tracta de la coronació de la Mare 
de Déu, molt utilitzada en aquests mateixos anys pel nou art gòtic francès. 
 
La gran qualitat artística d’aquesta obra ha permès individualitzar la figura 
d’un mestre anònim amb una personalitat definida amb el qual s’ha 
relacionat el frontal de Santa Magdalena de Solanllong (Ripollès), i dintre 
del seu cercle les magnífiques pintures murals de l’església de Sant Pau de 
Casserres, conservades al Museu Diocesà de Solsona. 
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El frontal d’altar està presidit per la figura de la Mare de Déu amb l’Infant, 
d’acord amb l’advocació de l’antic monestir marià de Santa Maria de Lluçà 
d’on prové l’altar. La mare porta a la mà dreta la poma de l’arbre del 
Paradís, símbol de Maria com a nova Eva, la qual amb el seu fill va redimir 
la humanitat del pecat original. Quatre àngels amb els noms dels 
evangelistes –Mateu, Joan, Marc i Lluc– sostenen la representació estelada 
del firmament amb el sol i la lluna, símbol de l’eternitat. Als quatre 
compartiments del frontal hi ha les escenes de l’Anunciació, la Visitació, 
l’Adoració dels mags i la fugida a Egipte. En un dels laterals hi ha l’escena 
abans esmentada de Jesús coronant la Mare de Déu amb la inscripció 
«Regina Celorum», i a l’altre lateral l’escena de la Verge envoltada dels set 
dons de l’Esperit Sant acompanyada de l’apòstol Joan.  
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