
D’EXCURSIÓ A LA SEU 

Avui és un dia especial, ja que ens n’anem d’excursió a la Seu. A primera hora, tots 

els infants d’infantil, acompanyats de la Núria, la Maria, 

l’Alba i el Xavi, el pare d’en Roc, ens enfilem a 

l’autocar. Ens deixa al costat del Parc del Segre i ens 

posem en marxa per arribar a la catedral, la nostra 

primera destinació. Passegem pel carrer Major, per 

on els dimarts hi ha mercat i una simpàtica dona ens 

convida a cireres. Fins i tot, en Luka li diu que no li 

agraden i li dona una maduixa! Veiem flors, verdures, embotits i olives!  



Arribem a la catedral on ja ens esperen per començar l’activitat. En un primer  

moment, descobrim la grandiositat de l’edifici, quan hi entrem ens sentim petits 

com formigues. N’escoltem el silenci amb els ulls tancats. Ens estirem per 

contemplar-ne el sostre i simulem amb el nostre cos la seva estructura en 

forma de creu. Mesurem les amples columnes agafant-nos les mans. També en 

descobrim alguns detalls, com el retaule de St. Ermengol i finalment, ens ensenyen 

una maqueta de la catedral i ens intentem situar, tot mirant per on hem entrat, 

on era el lavabo i on érem en aquell moment.  

 

Després, sortim de la catedral i un grup ens n’anem al museu i ens ensenyen un 

dels tresors més antics de la Seu: el Beatus, un llibre molt i molt antic amb fulles 

de pell i escrit i dibuixat a mà. En descobrim algunes de les lletres decorades i 

després estampem la nostra lletra en una cartolina.  

 



I és hora de parar a esmorzar als claustres 

amb un bon solet!  

Després descobrim la capella de St. Miquel a 

través dels sentits: l’olfacte d’una barreta 

d’encens, l’observació dels materials amb les 

lupes, el tacte dels gravats i l’escalfor de les 

espelmes.   

 

Una visita molt enriquidora, però també tenim ganes de córrer, saltar, gronxar-

nos, rodar, escalar... i el parc del Joan Sansa és un indret ideal que ens permet 

esplaiar-nos amb el moviment! 

 

 



 

De seguida, ens torna a venir gana i després 

d’uns quants metres, arribem al Parc del 

Valira, on fem una gran rotllana a la gespa i 

ens disposem a preparar un bon pícnic!  

Després de dinar, explorem aquell indret tan 

bonic i verd: juguem a saltar pel rec sec, a 

fer cabanyes, a caçar, a fer la roda a la gespa, trobem petits fruits....  

 

I finalment, fem l’activitat de tarda: hem d’esbrinar tres reptes: quantes escales hi 

ha del rec al riu, en quina direcció va l’aigua del riu i per què i hem de trobar un 

niu d’ocells i un de ratpenats i dibuixar-los! Una bona 

excusa per descobrir el parc.   



 

 

 


