A continuació presentem la guia didàctica d’utilització de les activitats
dissenyades per a educació infantil i Cicle Inicial de Primària.
ABANS DE LA VISITA:
Aconsellem escoltar la primera part de la llegenda del Cap d’Estopes.
DURANT LA VISITA:
És recomanable situar-nos a la part de les escales i admirar la façana de la
catedral, les escales i també el campanar. Tot seguit podeu pujar les escales i un
cop situats davant de la façana podeu fer desenvolupar els sentits als vostres
alumnes: el tacte de la pedra del terra, el de la façana, l’olor, la vista davant de la
immensa façana...
Podeu entrar per la porta principal i descobrir la nau. Com a elements
importants a treballar són: els bancs, l’orgue i l’altar. Fixeu-vos ens els vitralls,
en els colors i en els dibuixos.També podeu profunditzar una mica més i visitar
alguna de les capelles i fins i tot explicar alguna petita llegenda. En aquesta
visita també podeu fer ressò als sentits i que olorin, escoltin i que comprovin la
poca llum que hi ha.
Tot seguit podeu continuar cap al claustre, explicar-los una mica què és i per a
que servia. Els podeu ensenyar els dibuixos de les columnes així com també els
escuts que tenim a terra.
Finalment, podeu concloure la visita amb el tresor de la catedral, se’ls explica
que és un museu amb objectes molt importants i se’ls presenta el Tapís de la
Creació. Davant del tapís es poden treballar els colors, els dibuixos, la
representació, etc...
DESPRÉS DE LA VISITA
Es recomana escoltar la segona part de la llegenda del Cap d’estopes.
Tot seguit es poden realitzar les activitats proposades.
L’ordre indicat és el següent:
1.-MEMORY CATEDRAL (20 minuts)
2.-ASSOCIACIONS VOCABULARI BÀSIC (20 minuts)
3.-TRENCACLOSQUES VITRALL INFANTIL (20 minuts)
4.-PAINT VITRALLS (60 minuts)
5.-PAINT ESCUTS (60 minuts)
6.-MEMORY ESCUTS (20 minuts)
7.-TRENCACLOSQUES TAPÍS DE LA CREACIÓ INFANTIL (20 minuts)
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