
FEM UN RETAULE 
 

El taller plàstic "Fem un retaule" està adreçat a grups escolars de 

primària i secundària i el seu objectiu és el d'apropar-nos a l'art i al 

món medieval tot analitzant un dels suports que més difusió va 

tenir al llarg de l'època del gòtic: el retaule. 

Edat: alumnes de primària i ESO 

Lloc de realització: Museu de Cervera o a les aules de l’escola 

Durada: dues sessions de 2,5 hores en dies diferents 

Places: grups d'un màxim de 25 alumnes i mínim de 10 alumnes 

Preu: 6€ per alumne 

Material necessari: tot el material pel taller el proporcionem al 

mateix museu, els alumnes només han de dur roba que es pugui 

embrutar 

QUINS SÓN ELS CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT? 
 

El taller ens permetrà fer un recorregut per la pintura medieval. 

Coneixerem els materials i les tècniques que s’utilitzaven a l’època 

medieval per elaborar els retaules. 

COM ÉS EL FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT? 
 

A partir d'un recorregut per la pintura que s'exposa a la Sala 

d'Exposicions Temporals del Museu, ens detindrem a observar el 

retaule anomenat de l'Àngel Custodi que realitzà el Mestre Girard al 

segle XV per tal d'entendre com pintava l'home medieval, quins 

eren els temes que més l'interessaven, quins colors utilitzava i com 

distribuïa les imatges per crear una narració. 

Però no només ens servirem de l'observació directa sinó que el 

Museu us proporcionarà un espai de treball pràctic per tal que, 

entre tots, aprenguem la tècnica i els materials que l'artesà 

medieval va utilitzar en la confecció dels seus retaules. Així doncs, 

aprendrem com es preparaven les fustes abans de ser pintades i 

com s'elaboraven els colors a partir de pigments naturals que ens 

serviran per colorejar els dibuixos que nosaltres mateixos haurem 

esbossat amb carbonets. 



QUÈ APRENDREM? 
 

El taller pretén ser una eina pràctica que ens ha de permetre 

aconseguir tres objectius bàsics: 

- Apropar-nos a la realitat artística d'un moment determinat. 

La producció artística en l'època gòtica a través d'una de les 

obres més emblemàtiques d'aquell moment: el retaule. 

- Estimular la creativitat i la sensibilitat artística, a través 

del descobriment, l'experimentació i la creació pròpia. 

- Potenciar els valors envers el nostre patrimoni per tal de 

garantir la seva conservació, estudi i difusió. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 
 

- Competències artística i cultural 

- Tractament de la informació i competència digital 

- Competència d'aprendre a aprendre 

- Competència d'autonomia i iniciativa personal 

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món 

físic  

- Competència social i ciutadana  

  

 


