
 
 

ORGANITZA 
Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 

DENOMINACIÓ DE l'ACTIVITAT 
Les Religions Orientals  i els seus temples 

CODI GTAFF 

REC0960497 

BREU DESCRIPCIÓ 
Es tracta d’un curs presencial, a través del qual es realitzaran unes visites presencials a diversos temples                 

sagrats de Barcelona on s’explicaran els principals eixos de les grans religions orientals i la rellevància                

d’aquests temples i centres de culte per la seva pràctica religiosa. El curs està orientat a conèixer la                  

diversitat religiosa a Catalunya i poder aprofundir en la nostra tasca docent en el coneixement de la                 

diversitat religiosa. 

OBJECTIUS PREVISTOS 

 

o Conèixer l’origen de les principals religions orientals del món, les seves costums , les seves tradicions i                 

les seves creences. 

 

o Conèixer la història de la presència de les grans religions orientals a Catalunya i la importància dels                 

seus temples sagrats i llocs de culte. Reconèixer les seves principals parts i la simbologia que envolta a                  

cadascuna de les representacions escultòriques i religioses. 

 

 

o Conèixer un centre de culte Sikh a Barcelona i quines són les seves parts. Esbrinar quines són les                  

principals celebracions i festes que es realitzen en aquest edifici sagrats i quins són els principals                

símbols i objectes religiosos d’ aquesta religió. 

 

o Conèixer un centre de culte Baha’i a Barcelona i quines són les seves principals parts. Esbrinar quines                 

són les celebracions més importants que es realitzen en aquest edifici sagrat, així com el principals                

símbols i objectes religiosos d’aquesta religió. 

 



 

o Conèixer un centre de culte Budista a Barcelona i quines són les seves principals parts. Esbrinar quines                 

són les celebracions més importants que es realitzen en aquest edifici sagrat, així com el principals                

símbols i objectes religiosos d’aquesta religió. 

 

o Esbrinar quins materials didàctics es poden fer servir a la nostra tasca docent a partir de la visita al                   

centre de recursos de cadascuna de les diverses comunitats religioses visitades. 

 

CONTINGUTS DE L'ACTIVITAT 
 

1. La història d'algunes grans religions orientals del Món i la seva presència a Catalunya. 

 

2. La comunitat Sikh a Barcelona, les seves costums, creences  i tradicions. 

 

3. La comunitat Budista a Barcelona, les seves costums,creences  i tradicions. 

 

4. La comunitat Baha'i a Barcelona, les seves costums,creences  i tradicions. 

 

5. Els edificis religiosos Hindús, Sikhs, Budistes i Baha’is  a Barcelona i les seves funcions religioses. 

 

6. El Centre de recursos de les diverses religions orientals i les seves eines i recursos didàctics pel 

tractament de la diversitat religiosa als centres educatius . 

 

HORES DE DURADA 

La durada del curs és de 15 hores. 

DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 
Del  05/07/2018 al 06/07/2018 De 10-13 i de 15-18 

MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

Barcelona 

 



MODALITAT 
Presencial. 

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S'ADREÇA L'ACTIVITAT 

Professorat d’educació Primària, Secundària i Batxillerat. 

RESPONSABLE DIRECTE DE L'ACTIVITAT 
Susana Vilar Hervás, Jónathan Bacaicoa Valls. 

NOMBRE  DE PLACES 

50 places  

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES 

D. Agustí Pàniker /Ven. Ani-la Marga Etxezarreta /Gagan Deep Singh 
Khalsa/ Emilio Egea. 

COST MATRÍCULA 
Afiliats AMRC: Gratuït 

No afiliats: 90 euros 

 

PLA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT 
 

Criteris i mecanismes per considerar superat el curs als alumnes 

 

● Assistència al 80% de les sessions. 

● Participar activament a les activitats proposades pel formador( Fòrums i debats). 

● Realització d'un qüestionari d’activitats d’avaluació-aprenentatge tenint en             

compte els continguts treballats durant les sessions. 

 

Criteris i mecanisme per avaluar el curs i el formador 

Es farà arribar a tots els alumnes una enquesta per via telemàtica on es recullen dades referents                                 

 



a tres aspectes: 

● Dades estadístiques i d'interessos de formació 

● Valoració del curs 

● Valoració del formador 

Les dades recollides seran tractades estadísticament. 

 

TIPUS DE DIFUSIÓ DE L'ACTIVITAT 

 

A través de la web de l'Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) www.amrc.cat i                              

correus electrònics al col·lectiu de mestres i professors  de Religió associats a l'AMRC. 

Des del moment del Reconeixement del curs en els mitjans que el Departament cregui oportuns. 

 

 

 

 

 

 


