
ARC-CERES 

 
LA PINTURA ROMÀNICA 

 
Objectius  
 
- Conèixer les principals característiques de la pintura romànica. 
 
- Reconèixer la importància de la pintura romànica en la difusió del cristianisme.  
 
Descripció de l’activitat  
  
Recorregut per les principals característiques de la pintura romànica i anàlisi de les pintures 
de l'absis de Sant Climent de Taull.  
 
Recursos emprats  
 
S’han fet servir diversos textos, imatges i enllaços web. A més, l’alumnat haurà de visualitzar 
un documental.  
 
Les activitats estan muntades amb el programa web DOCUMENTA.  
 
Temporització 
 
3 hores.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
2n ESO 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Les activitats estan muntades per ser fetes de manera seqüencial, de manera que l’alumnat 
va de les característiques generals de la pintura romànica a l’exemple de Sant Climent de 
Taüll. Però també cap la possibilitat de treballar primer l’exemple de les pintures de l’absis 
de Sant Climent de Taüll i després extraure els trets principals de la pintura romànica.  
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Aquestes activitats sobre la pintura romànica permeten treballar la competència lingüística i 
audiovisual, fent analitzar a l’alumnat un documental sobre una pintura en concret. A més, 
les activitats en format web ajuden l’alumnat a reforçar el tractament digital de la 
informació.  
L’anàlisi de fonts primàries (pintures romàniques) cerca despertar en els alumnes certa 
sensibilitat artística, a l’hora que la capacitat de relacionar aquestes manifestacions 
pictòriques amb el seu context històric.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARC-CERES 

Documents adjunts  
 
Material de treball per a l’alumnat (pots trobar a dos llocs): 

• MAT_ALUM_La pintura romànica 
o 

• Web: 
http://www.mydocumenta.com/index.php?proyecto_token=5F6396592C7A177F6ABCED73407

F37DA 

 
Altres documents:  
 

- Document: Model per analitzar una obra d’art 
 

- Vídeo sobre un altre exemple d’art romànic: EL TAPÍS DE LA CREACIÓ.  
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=22244&p_ex=el%20tap%EDs%20de%20la%20creac
i%F3 
- Visita al Museu Capitular de la Catedral de Girona (on està el Tapís de la Creació): 
http://www.catedraldegirona.org/ 
- Visita al MNAC (on estan les pintures del Taüll): 
http://www.mnac.cat 
 

 
Itinerari 
 
Itinerari: L’Europa Feudal 
Element nº 7: La pintura romànica 
 

 
 


