
Hola, nens i nenes de 3r A i 3r B!. 

 

Esperem que estigueu bé. Us trobem molt a faltar. Ho esteu fent molt bé. 
Per la propera setmana us volem animar a que descobriu : Els secrets de la 
Catedral. Dins el projecte interdisciplinari : “ Les arrels del present ”. 
 
Per això us proposem un seguit de tasques a realitzar. 
 

 
Tasca primera 
 

 Obriu l’arxiu : “ Catedral de Santa Maria i Santa Tecla ” per llegir-lo i 
després respondre les preguntes del test de la tasca segona. 
  
També podeu visualitzar:  Projecció del vídeo de l'interior de la Catedral. 
 
 

Tasca segona  
 

Responeu el test de deu preguntes  sobre la Catedral. Ho podeu fer en un 
full de ratlles, full en blanc, llibreta o  bé imprimint el document. 
Recordeu escriure el nom i la data en bolígraf blau i les respostes en llapis. 
 
 

Tasca tercera 
 

Podeu llegir el conte  clicant damunt del nom : 
 
 “ La processó de les rates ”   
 
 “ El llop i la cabra “. 

 

 

Tasca quarta 
 
Cuideu-vos molt i sigueu feliços 
Una forta abraçada per tothom. 
 

Les mestres de 3r nivell 
 

 

http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/CATEDRAL-DE-STA.-MARIA.pps
https://youtu.be/W20bSFgofDw
http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/la-processo-de-les-rates.pdf
http://cdatarragona.net/wp-content/uploads/llop-cabra.pdf


 
 

NOM I COGNOM: ..................................................................................... DATA: ............................ 
 

TEST DE CONEIXEMENTS SOBRE LA CATEDRAL (3r nivell) 

1.- Una Catedral es constitueix per a ser: 
a) Seu del Bisbe 
b) Seu de l’Alcalde 
c) Seu del President de la Generalitat. 

2.- Un Claustre de Catedral és: 
a) un grup de mestres. 
b) un pati envoltat per una galeria coberta. 
c) una nau i un altar. 

3.- El Claustre de la Catedral servia per: 
a) ventilar la Catedral 
b) disposar d’un hort de fruites i verdures 
c) comunicar les estances i oferir lloc de passeig 

4.- El Claustre de la Catedral de Tarragona no està en el lloc usual perquè: 
a) els canonges de Tarragona volien ser originals. 
b) es van aprofitar els murs del Fòrum Provincial. 
c) no s’hi van fixar. 

5.- Els capitells del Claustres presenten escenes: 
a) de la conquesta de Mallorca. 
b) de les grans obres de la literatura medieval. 
c) religioses, bíbliques i de la vida quotidiana. 

6.- La predel·la del retaule de l’altar major presenta escenes de: 
a) la vida de Sant Pau i Santa Tecla 
b) la vida de Sant Magí i Santa Tecla 
c) la vida de Sant Oleguer i l’abat Oliba. 

7.- Els arquitectes medievals: 
a) utilitzaren tot de nous materials per a la Catedral. 
b) van construir la Catedral amb material de rebuig. 
c) van reaprofitar murs i carreus romans. 

8.- Uns estranys taulers que hi ha al terra del Claustre són: 
a) mosaics que llavors estaven de moda. 
b) jocs per als escolans. 
c) un error. 

9.- El jardí del Claustre està envoltat: 
a) d’un munt de rosers. 
b) de magnolis. 
c) de carotes de pedra. 

10.- La Sala del Tresor és important perquè: 
a) té un sostre gòtic de fusta decorada molt valuós. 
b) custodia el tresor dels pirates. 
c) s’hi explica la llegenda de “La processó de les rates”. 

Tasca segona : Responeu cada pregunta encerclant la resposta correcta: ( a, b o c). 


