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PREPAREM EL NADAL  

AL MUSEU BÍBLIC TARRACONENSE 
 

-Taller adreçat a infants de primària, alumnes de 1r ESO, 

grups de catequesi de comunió i postcomunió i famílies- 
 

L’objectiu d’aquest taller és apropar als alumnes  

a la realitat del Nadal des d’una dimensió cultural i religiosa. 
 

OBJECTIU ACTIVITAT TEMPORALITZACI

Ó I ESPAIS 
Descobrir com el fet del 

Nadal ha estat present en la 

nostra història a través del 

temps. 

Exercici d’identificació 

iconogràfica dels elements 

del timpà de la portalada de 

l’Evangeli de la façana de la 

Catedral amb el tema del 

cicle de Nadal. 

 

15 minuts 

(Façana de la Catedral) 

Comprendre com el fet del 

Nadal ha estat present en la 

nostra història a través del 

temps i descobrir quina 

significació té el Nadal en la 

nostra societat actual. 

Visita d’una petita  mostra 

d’elements tradicionals 

relacionats amb el Nadal. 

10 minuts 

(Sala tallers MBT) 

Conèixer la història del 

naixement de Jesús i 

emmarcar-la en el context de 

la Història de la Salvació. 

 

Projecció d’una pel·lícula 

d’animació sobre el 

naixement de Jesús. 

 

20 minuts 

(Sala tallers MBT) 

Valorar la pervivència dels 

costums tradicionals lligats al 

Nadal com a expressió 

identitària de la nostra 

cultura. 

Confecció individual d’un 

pessebre tradicional en format 

de retallable  imprès a color 

45 minuts 

(Sala tallers MBT) 

 

El taller s’ofereix del 16 de novembre al 16 de desembre de 2015 

(de dilluns a divendres lectius de 9-13 h i de 15 a 19 h). 

(dissabte i diumenge 12-13 de desembre 1r torn:10.00 h i 2n torn: 11.30 hores). 

 

Durada del taller: uns 90 minuts 

Preu: 2 euros/infant 

(Inclou entrada al Museu/ monitoratge i làmina retallable del pessebre. El material per 

confeccionar el retallable el serveix el propi Museu ). 

 

RESERVES AL MUSEU BÍBLIC 

(Tel. 977 25 18 88/ museu.biblic@arquebisbattarragona.cat) 
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Per alumnes de primària.                                                     Per alumnes de 1r ESO. 

 

 

 

 

SI NO US PODEU APROPAR AL MUSEU A FER EL TALLER, 

TENIU LA POSSIBILITAT D’ADQUIRIR AQUEST 

RETALLABLE 

AL PREU D’ 1 EURO 

COMANDES AL MUSEU BÍBLIC TARRACONENSE 

(Tel. 977 25 18 88/ museu.biblic@arquebisbattarragona.cat) 
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