
Tu ets l'Artista
EXPOSICIÓ

INFANTIL DE NADAL

5a. EDICIÓ

17 de desembre

Vols participar?
Esperem les vostres creacions!



EN QUÈ CONSISTEIX?

El projecte «Tu ets l’artista! » consisteix en el 

muntatge d’una exposició a la Catedral de Ma-

llorca a partir de les obres que elaborin els 

infants participants a l’aula o a casa seva, 

prèvia inscripció.

Es convida a participar tots els infants d’Edu-

cació Infantil i Educació Primària (3-12 anys), 

poden participar a través de centres educatius, 

classes, de manera particular, individualment o 

en grup.



QUÈ HEM DE FER?

El tema de l’exposició, igual que a les edicions 

anteriors, és el naixement de Jesús o Betlem. A 

partir d’aquest tema, els infants han de fer un di-

buix d’un Betlem en una cartolina A3, poden uti-

litzar la tècnica o el material que vulguin (collage, 

aquarel·la, retolador, purpurina...). Els dibuixos es 

poden fer individualment, per parelles o en grup.

Els dibuixos s’han d’identificar en la part de da-

vant amb nom (sense llinatge) i edat o curs i 

en la part de darrera amb nom i llinatge, 

centre i classe (si escau).



QUAN?

La data límit per a la inscripció a l'exposició 

és el 21 de novembre. Les places són 

limitades. Els interessats en participar poden 

enviar un correu a visitas@catedralde-

mallorca.org. S'ha d'indicar el nombre de 

participants i el nombre de dibuixos.

Els dibuixos s'han d'enviar a les oficines del 

Capítol de la Catedral de Mallorca (C/

Capiscolat, 2n 1r, DL-DV 9h-13h) o a la 

recepció del Museu d'Art Sacre de Mallorca 

(C/Mirador, 5, DL-DV 10h-13h) abans del 5 de 

desembre.



INAUGURACIÓ I EXPOSICIÓ

El dissabte 17 de desembre a les 11:00h 

s’inaugurarà l’exposició a l’interior de la 

Catedral. Estan convidats tots els infants, 

familiars i professors. Durant l'acte, l’Escolania 

de Vermells cantarà unes nadales i es lliurarà 

un diploma i un petit regal a tots els infants 

participants.

Els dibuixos es podran recollir el mateix 17 de 

desembre després de l’acte, o al Museu d’Art 

Sacre de Mallorca, previ acord, fins el 23 de 

gener. 
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