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La catedral es va començar a construir l’any 1171, però el portal major no es va fer fins l’entorn  
del 1330.
Al mig de la porta principal hi ha la Verge amb en el Nen i a banda i banda les imatges de dotze 
apòstols i set profetes.



Construeix la façana
de la catedral!

Has de col·locar els adhesius 
on toquin.



Els personatges de la façana
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Un corder? ......................    Una espasa?  .........................   Unes taules? ..........................

Una corona? .....................   Unes banyes? .........................  Un Nen?  ...............................

Qui porta...



La gran rosassa major
té 11 metres de

diàmetre!!!

Quants en comptes?

Òcul central  .......... ____ 
 
Triangles curvilinis.. ____

Sol ......................... ____

Estrelles vermelles.. ____

Lòbuls .................... ____

Cercles .................. ____

Estrelles grogues ... ____



Pica beneitera

Quants caps hi ha?  

On són?

          Fora?   Dins?

Estan pintats?

 Si  No



On s’han amagat?
Uneix l’objecte amb la seva imatge.

La Prudència

La Justícia



La Temprança

La Fortalesa



La bruixa de pedra
Fa anys, Tarragona era una ciutat tranquil·la. Va existir una bruixa que s’entretenia tirant pedres 
als tarongers del claustre i feia enfadar als canonges. Quan aquests la volien agafar, s’escapava 
rient i volant en la seva escombra. Un dia un canonge li cridà...

   “Pedres tires? ....... De pedra et tornaràs!!!”

Molts anys han passat però la bruixa al claustre s’ha quedat.

Ordena les imatges:

Llegenda inspirada en “Una bruixa petrificada”, amb text de D. Bertran i dibuixos de Bernabé.



Una nova campana per la catedral
Avui arriba una campana i les seves companyes 
es preparen per donar-li a benvinguda.

•	 Trien els padrins.
•	 Escullen el seu nom.
•	 Fan la cerimònia del bateig.
•	 La col·loquen al seu lloc.
•	 Sona el primer toc. 

: ...................., 
......................

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

Dong!!!! Dong!!!!




