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JUSTIFICACIÓ 

La catedral de Tarragona guarda zelosament una petita meravella a la 

sala del Tresor: l’antic sostre d’un cor gòtic. La majoria dels visitants de 

la sala  dediquen el seu temps a les vitrines, sense adonar-se que el 

veritable tresor es troba al sostre. 

Aquesta peça única del segle XIV conserva la decoració pictòrica que 

mostra excel·lents i curioses escenes. Entre elles destaca la 

representació de la faula del llop i la cabra. 

El conte recull amb imatges i textos el relat clàssic per al públic infantil. 

La seva lectura permet la interpretació de la pintura: abans, durant o 

després de la visita. 

Recomanem la lectura conjunta i la posterior elaboració de totes o 

algunes de les activitats que hem elaborat. 

Ens proposem que els alumnes siguin capaços de: 

1. Llegir amb correcció de manera comprensiva. 

2. Interpretar adequadament les il·lustracions. 

3. Comprendre el nus de la història. 

4. Valorar la catedral de Tarragona i el sostre. 

5. Poder explicar el conte als companys. 

Treballarem: 

 L’ordenació, la selecció i la interpretació d’imatges. 

 La compleció de la informació visual i textual. 

 La interrelació de la informació. 

 L’observació directa i indirecta. 

 La selecció i l’ús d’un vocabulari correcte. 

 La identificació de sinònims i d’antònims. 

 La valoració del patrimoni historicoartístic. 

 La lectura comprensiva. 

Podem explicar als nens què és una faula, gènere en què els animals 

parlen i adopten comportaments humans, com en aquest cas, tocar 

instruments i ballar. Cada personatge adopta un paper, la cabreta 

desobeeix i s’allunya del ramat, per la qual cosa s’exposa a greus perills. 

La seva intel·ligència, però, li ofereix el recurs d’atreure l’atenció dels 

gossos, per a salvar-la. L’animal representava també la idea dels 

personatges amb poques responsabilitats, interessades en excés per les 

activitats artístiques, considerades inútils, que no tocaven de peus a 
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terra. Com és tradicional, el gos simbolitzava la guàrdia, la fidelitat, la 

vigilància i la protecció, per estar sempre a l’aguait i pendents del treball. 

El llop, en canvi, per al món clàssic i el medieval, sovint encarnava el 

mal, com l’aparició inesperada del risc que obligava els humans a estar 

preparats i a ser previsors davant el futur. La seva ferocitat i astúcia es 

va forjar gràcies a la tradicional enemistat amb els ramaders, represa pel 

cristianisme, com a l’esser maligne (el dimoni) que amenaça al ramat 

(els fidels), fingint no tenir males intencions. 

La faula d’Isop aporta un clar sentit didàctic i moral, que sempre es 

mostra al final. Pretenia prevenir al lector o, en aquest cas, a 

l’observador que calia estar atent i restar a redós de la família, enlloc 

d’aventurar-se cap al desconegut. El bosc era un altre referent simbòlic 

del perill, el lloc tenebrós on un es podia perdre, o trobar-se amb animals 

ferotges, una clara idea del misteri o de la mateixa vida. 

Apuntem aquestes activitats com a complement a la lectura del conte i a 

la visita a la catedral.  

Treballs previs: la lectura del conte facilita als alumnes la comprensió i 

la identificació dels personatges de la faula que observaran a la catedral. 

Treballs de camp: forma part de la seqüència didàctica dirigida a CI i 

CM, El zoo petri i Descobreix els secrets de la Catedral, respectivament. 

En un cas i en l’altre podran escoltar la història in situ, de tal manera que 

hi reconeixeran els protagonistes. 

Treballs posteriors: ja a l’aula podem reprendre el llibre i realitzar la 

proposta d’activitats que hi incloem. Les usarem com a avaluació i 

treballs posteriors de la seqüència didàctica. 
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Ordena les imatges que ens expliquen el conte de El llop i la 

cabra: 
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3 
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6 
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Mira quina frase li correspon a cada imatge:  

  

  

1 
La cabreta va anar sola cap al bosc, amb els seus 

instruments musicals. 

2 D’entre els arbres, va aparèixer el llop famolenc. 

3 
Per guanyar temps, la cabreta anima el llop  que 

balli al so de la seva música. 

4 
Dins del ramat, els gossos pastors escolten les 

melodies que acostumava a tocar la cabreta. 

5 
Ràpidament, hi van acudir per salvar-la i abatre 

el llop. 

6 
Mentre la cabra seguia tocant, pensava que no 

s’havia d’allunyar mai més de la seva família. 
 

1 

5 

4 

6 

2 
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Marca els instruments que toca la cabreta:  

 

 

Flauta  Trompeta 

  

Bateria  Tamborí 

 

 

Pandero  Lira  
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Posa el nom a les parts del cos de la cabra:  

 

 

 

 

Banyes  

Llom  

Peülles 

Ventre  

Barbeta  

Morro 

Natja  

Espatlla  

Cua 
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Completa la graella amb les paraules de baix: 

 

Udola  Auuu  

 

Bela  

 

Beee  

 

 

Vaca 
 

Mugeix  Muuu  

 

Esbiega  Be  

 

Canta  Quicquiriquic  

 

Meula  Mèu  

 

Borda  Bub bub 

 

Porc  
 

Gruny  Rony rony 
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Observa bé la imatge i marca després les paraules correctes 

de les frases que s’hi refereixen: 

 El llop / la cabra sosté una bufanda, mentre camina / balla. 

 El llop ensenya les dents / la cua com a símbol de les seves 

intencions: menjar-se l’ovella / la cabra. 

 La cabra dreta / asseguda bufa una flauta / trompeta. 

 Té un pèl llarg / curt de color blanc / gris.  

Marca les paraules que vulguin dir el mateix que:  

Aventura  Sorpresa, peripècia, viatge.  

Bosc  Arbreda, selva, arbre. 

Amic  Enemic, company, camarada. 

Trist  Abatut, feliç, afligit. 
 

Marca les paraules que vulguin dir el contrari que:  

 

Fort  Robust, feble, nyicris. 

Content  Alegre, joiós, trist.  

Quiet  Bellugadís, tranquil, inquiet. 

Bonic  Bufó, lleig, agraciat. 
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Busca les següents paraules als mots encreuats. Van de dalt 

en baix i horitzontalment, en qualsevol sentit: 

Flauta, tamborí, cabra, llop, gossos,         

música, bosc, ramat 
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