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ESCOLARS

Què oferim?

Visites guiades a la Catedral de
Mallorca i al Museu d'Art Sacre de
Mallorca així com visites combinades a
ambdós espais. 

L'objectiu d'aquestes visites és donar a
conéixer la història, la cultura, l'art i la
simbologia del nostre patrimoni entre
els estudiants de les Illes Balears. A més,
també en volem fomentar la seva 
 valoració, estima i cura. 
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En què consisteixen
les visites?

Els recorreguts que oferim estan adreçats
a alumnes de 5 anys, Ed. Primària, Ed.
Secundària, Batxillerat i Formació
Professional.

Les visites guiades tenen una durada
aproximada d’1h o d’1h i 30min en el cas 
 què es complementin amb un taller o
altre activitat. 

L’horari de les visites és de dimarts a dijous
de 10:00h a 13:00h (demanar disponibilitat
en cas de ser necessari altre horari). 
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En què consisteixen
les visites?

Les visites escolars a la Catedral de
Mallorca, al Museu d'Art Sacre de Mallorca
o les visites combinades tenen un cost de
2€ per alumne.

Disposem de material didàctic per
preparar la visita i per treballar el tema
posteriorment a l’aula.

Les visites es fan per grup classe a
concretar amb el professor.
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Com reservar les
visites?

Les visites es poden reservar per correu
electrònic a
visitas@catedraldemallorca.org o
telefònicament al 971 713 133 Ext. #423. 

S'ha d'indicar: data i horari, nombre
d'alumnes i tipologia de visita. Es
recomana indicar si és necesarària atenció
especial o suport addicional.  

La visita queda reservada un cop es rep un
correu de confirmació.  

 





Recorregut 1. Catedral

CONTINGUTS: Els orígens de la Catedral, la llum i
l’espai, la   intervenció de Miquel Barceló i la
reforma d’Antoni Gaudí. 

OBJECTIUS: Descobrir, des d’un punt de vista
general, la història i les obres més significatives i
característiques de la Catedral de Mallorca.

METODOLOGIA: Visita guiada per la Catedral,
coneixent la seva història, funció i obres més
destacades, utilitzant una metodologia       
d’aprenentatge per descobriment, amb
preguntes i comparacions.             Finalment, es
podrà realitzar un taller d’escriptura gòtica  o
d'acolorir la rosassa (optatiu).

Descobreix la Catedral!
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Recorregut 2. Catedral

CONTINGUTS: La història de la Catedral, les
sepultures i els personatges més   importants
enterrats al Temple.

OBJECTIUS: Conèixer la història més desconeguda
de la Catedral i de Mallorca a través de qualcuns
dels seus protagonistes utilitzant les sepultures del
temple com a fil  conductor. 

METODOLOGIA: Visita guiada a la Catedral en la
que es promou l’aprenentatge per descobriment i
la comparació d’imatges. La visita finalitza amb un
taller d’escuts (optatiu).

De qui és aquesta tomba?
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Recorregut 3. Museu

CONTINGUTS: La llegenda de sant Jordi, de sant
Cristòfol i del Drac de na Coca. 

OBJECTIUS: Conèixer qualcunes de les llegendes
més populars de Mallorca així com les tradicions
vinculades a elles.  

METODOLOGIA: L'explicació de les històries es
realitzarà de forma teatralitzada a partir de la
participació dels alumnes, exposant dues versions
de les llegendes (la tradicional i l'alternativa)
perquè puguin conèixer la història des de
diferents punts de vista. Aquesta visita es pot
complementar amb un taller.

Dracs i llegendes
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Recorregut 4. Museu

CONTINGUTS: La vida de Jesús i la Verge Maria,
sants destacats i l'Església a Mallorca.  

OBJECTIUS: Conèixer de forma general la vida de
Jesús i Maria. 

METODOLOGIA: Es tracta d'una visita pensada
com a complement de l'assignatura de Religió. En
ella, recorrerem els diversos espais de l'exposició
permanent i parlarem de la Mare de Déu, de
Jesús i d'alguns sants destacats a partir de les
obres exposades. Durant el recorregut, es duran a
terme diverses activitats didàctiques perquè els
estudiants interioritzin els continguts.

Aprenem religió a través de
l'art  
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Recorregut 5. Catedral  i
Museu 

CONTINGUTS:  Llegendes i històries populars com
l’arribada de Jaume I a Mallorca, la dona
emparedada, les gàrgoles, el drac de na Coca o
sant Jordi. 

OBJECTIUS: Aprendre les llegendes i històries
més populars vinculades a la Catedral, al Museu i
a la nostra tradició.  

METODOLOGIA: Es tracta d’un recorregut al
voltant de la Catedral i del Museu d’Art Sacre de
Mallorca en el que coneixerem històries i
personatges a través del monument o d’obres
destacades.  Es combinarà coneixement popular,
històric i artístic.

Dits i Fets 
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Recorregut 1. Catedral

CONTINGUTS: Els orígens i l’evolució de la
Catedral, la llum i l’espai, la intervenció de Miquel
Barceló i la reforma d’Antoni Gaudí.

OBJECTIUS: Conèixer de manera global la història
i les obres més  característiques de la Catedral de
Mallorca.

METODOLOGIA: Visita guiada per la Catedral,
coneixent la seva història, evolució, funció i obres
més importants que conté al seu interior.
Disposem d’un qüestionari on-line o en paper per
omplir durant la visita o després de la mateixa. La
finalitat d’aquest és interioritzar els continguts
més rellevants explicats a la visita.

Descobreix la Catedral!
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Recorregut 2. Catedral

CONTINGUTS: Els inicis de la construcció de la
Catedral, l’arquitectura i la pintura gòtica.

OBJECTIUS: Conèixer la història de la Seu i les
principals característiques de l'art gòtic. 

METODOLOGIA: Visita guiada per la Catedral,
explicant els seus orígens, la seva arquitectura, el
procés constructiu i les obres d’estil gòtic que
conserva. Utilitzarem suport gràfic per
complementar l’explicació. Aquest recorregut es
pot combinar amb la visita al Museu d’Art Sacre
de Mallorca per aprofundir en el tema de pintura
gòtica. 

L'art gòtic a la Catedral
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Recorregut 3. Catedral

Protagonistes i tombes 
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CONTINGUTS: El món funerari a la Catedral, les
sepultures i els  personatges més  importants
enterrats al temple.

OBJECTIUS: Conèixer la història més
desconeguda de la Catedral a través de qualcuns
dels seus protagonistes utilitzant les sepultures
del temple com a fil  conductor

METODOLOGIA: Visita guiada a la Catedral en la
que coneixerem personatges i històries a través
de les tombes i els seus elements (retrats, escuts,
inscripcions...); es promou un aprenentatge
deductiu i comparatiu.



Recorregut 3. Museu

CONTINGUTS: Recorregut històric, artístic i
iconogràfic per les obres més destacades del
MASM.

OBJECTIUS: Conèixer obres importants del
nosotre patrimoni i les principals característiques
de la pintura romànica, gòtica, renaixentista i
barroca. 

METODOLOGIA: En aquesta visita recorrerem els
diversos espais dels MASM i ens centrarem en
explicar les obres més destacades. També ens
centrarem en el propi Museu, situat al Palau
Episcopal, el qual forma part de la nostra història.

Visita a l'exposició
permanent 
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Recorregut 4. Museu

CONTINGUTS: Iconografia religiosa i episodis
destacats de la vida de Jesús, de Maria i d'alguns
sants destacats.  

OBJECTIUS: Conèixer obres importants dels
MASM des d'un punt de vista artístic i
iconogràifc. 

METODOLOGIA: Es tracta d'una visita pensada
com a complement de l’assignatura de Religió o
d’Història de l’Art. En ella, visitarem els diferents
espais de l’exposició permanent i ens fixarem en
obres concretes per parlar d’iconografia religiosa,
de símbols i atributs. 

Símbols i atributs
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Recorregut 5. Catedral  i
Museu 

CONTINGUTS:  Llegendes i històries populars com
l’arribada de Jaume I a Mallorca, la dona
emparadada, les gàrgoles, el drac de na Coca o
sant Jordi. 

OBJECTIUS: Aprendre les llegendes i històries
més populars vinculades a la Catedral, al Museu i
a la nostra tradició.  

METODOLOGIA: Es tracta d’un recorregut al
voltant de la Catedral i del Museu d’Art Sacre de
Mallorca en el que coneixerem històries i
personatges a través del monument o d’obres
destacades.  Es combinarà coneixement popular,
històric i artístic.

Dits i Fets 
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T'interessa un altre
tema?

EN QUÈ CONSISTEIX? Aquesta visita la planificarà
el/la professor/a, segons els seus interessos (si estan
treballant un determinat tema a classe). Per tant,
vosaltres ens haureu de dir què és el que voleu
tractar a la visita i quins espais voleu visitar i
nosaltres la prepararem!
 
EXEMPLES DE VISITES A LA CARTA: la música, la
llum, els estils  artístics, Miquel Barceló, etc.
 
NIVELLS ESCOLARS: 5 anys, Ed. Primària, Ed.
Secundària  , Batxillerat i Formació Professional.  
 

Visita a la Carta
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