
 

 
 

ORGANITZA 
Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 

DENOMINACIÓ DE l'ACTIVITAT 

Dones de l’Antic Testament 

CODI GTAFF 

REC 0940497 

BREU DESCRIPCIÓ 
En aquest curs es vol oferir un resum del que han dit experts i biblistes de les dones de l’Antic 

Testament, per fer-les conèixer als nostres alumnes i per nosaltres, els mestres, saber una mica 

més d’aquestes dones antigues i, alhora, tan contemporànies. 

 

OBJECTIUS PREVISTOS 

● Aproximar a l’elaboració i recopilació dels textos bíblics. Les seves semblances i 

influències amb les cultures veïnes. Resistència i assimilació. 

● Conèixer la situació de les dones jueves en època bíblica. Explicar el sentit religiós profund 

dels pelegrinatges i altres manifestacions de religiositat popular. 

● Identificar les dones de la Bíblia com a arquetips, representants de valors morals, 

pensaments i posicions teològiques. 

● Inserir el relat bíblic dins un marc sociocultural. 

● Treballar estudis bíblics com a part del programa de la matèria de Religió. 

 



 

CONTINGUTS DE L'ACTIVITAT 

● Els textos bíblics: de la tradició oral a la seva transcripció. L’empremta de l’exili en el 

pensament i religió jueus. 

● Influències externes: comparativa amb relats egipcis, mesopotàmics, babilònics, assiris i 

grecs. 

● Situació social i cultural de les dones en l’Antic Testament. Prescripcions morals, costums i 

prohibicions. Marc legal i ètic on actuen les dones. 

●  Els arquetips de les dones bíbliques: de deesses creadores a matriarques. 

●  Dones com a símbols dels mites hebreus i relats bíblics (principals protagonistes: Sara, Agar, 

Rebeca, Raquel, Rut, Noemi, Eva, Lilit,..) 

●   Lectura actualitzada de les dones de l’Antic Testament. 

 

HORES DE DURADA 

La durada del curs és de 15 hores, de les quals 12 seran presencials i 3 no presencials en que 

s’haurà d’elaborar unes reflexions i propostes de treball per dur-lo a terme en un sector 

educatiu concret. 

 

DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 

Dates  Horari 

Dilluns, 2 de juliol de 2018  De 10 a 14h 

Dimarts, 3 de juliol de 2018  De 10 a 14h 

Dimecres, 4 de juliol de 2018  De 10 a 14h 

Treball personal a casa  3 hores 

 

MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

Local Sindicals Generalitat de Catalunya  
Gran Via de Jaume I, 3, 3er 
17001- Girona 

MODALITAT 

Semipresencial. 



 

 

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S'ADREÇA L'ACTIVITAT 

Professorat d’educació Primària, Secundària i Batxillerat. 

 

RESPONSABLE DIRECTE DE L'ACTIVITAT 

Narcís Marquès i Boix 

 

NOMBRE  DE PLACES 

 15 places 

 

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES 

Eva Yzaguirre i Morales, llicenciada en Geografia i Història (UB), diplomada en Ciències 

Religioses (ISCREB). 

 

COST MATRÍCULA 

Afiliats AMRC: Gratuït 

No afiliats: 70 euros 

 

PLA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT PER PART DE L’ALUMNE/A 

 

· Elaborar una programació d’una hora de durada desenvolupant els continguts treballats al llarg 

del curs adaptant-la als nostres alumnes amb la finalitat de poder-les plasmar a l'aula. 

· Participar activament en el curs, col·laborant  en les activitats i tasques suggerides per la 

formadora i la resta d'assistents. 

 

 

REQUISITS OBLIGATORIS PER OBTENIR EL CERTIFICAT 

 



 

·Assistència al 80% de les sessions. 

·Presentació de las tasques encomanades (Activitats d'avaluació) 

·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. 

 

 

 

 

 


