
 

 
 

ORGANITZA 

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 

DENOMINACIÓ DE l'ACTIVITAT 

RELIGIOSITAT POPULAR I 

CODI GTAFF 

REC 0670497 

BREU DESCRIPCIÓ 

Conèixer els aspectes més rellevants de la religiositat popular a la nostra societat , a partir de 

anàlisi històric, artístic  i socio-cultural de les grans religions, principalment del Cristianisme. 

OBJECTIUS PREVISTOS 

 Analitzar les exigències i compromisos dels cristians en la seva relació amb Déu, amb si 

mateix i amb els altres, relacionant-los amb altres opcions presents en la societat i en les 

grans religions. 

 Reconèixer i valorar les fites més importants de la fe cristiana en la història de l’Església, 

en les grans obres de la cultura i en les seves celebracions, considerant també les 

aportacions d’altres religions. 

 Explicar el sentit religiós profund dels pelegrinatges i altres manifestacions de religiositat 

popular. 

CONTINGUTS DE L'ACTIVITAT 

 La religiositat popular i el mode de religiositat imagístic, la religió i els sentits: imatges, gusts, 

sensacions, dolors, sons per oposició a la religiositat doctrinària: doctrines, catecismes, 

teories, on l’aprenentatge es fa per repetició, esforç, estudi, etc. 

 La festa i sociabilitat: menjars tradicionals amb motiu de la festivitat religiosa, peregrinatge, 

processó, la música i els cants en la festa, danses de contingut religiós. 



 

 Objectes i espais sagrats. Separacions simbòliques entre objectes i espais sagrats i profans, 

rituals de transició entre un i altre (entrar en una església o capella, pregar davant la figura 

d’un sant). Relíquies: el poder màgic atribuït a les relíquies (metonímies), similar o diferent 

al poder atribuït a altres objectes sagrats com ara les imatges (metàfores), etc. 

 Rituals en general: e.g. ritus de pas, bateigs, bodes, funerals. Relació entre ritus i festa. 

Ritual com a llenguatge religiós fonamental per transmetre significats no lingüístics (submissió, 

obediència, solidaritat, etc.) 

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 

 De 10 a 14.30h De 15.30 a 18.30 

Dissabte , 30 de gener de 2015    
Dissabte, 13 de febrer de 2015   
3 hores de treball personal   

 

MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

Lleida  

CRP del Segrià. Pius XII 4 

MODALITAT 

Semipresencial. 

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S'ADREÇA L'ACTIVITAT 

Professorat d’educació Primària, Secundària i Batxillerat. 

RESPONSABLE DIRECTE DE L'ACTIVITAT 

Aurora Rubio Gómez 

NOMBRE  DE PLACES 

 25 places 

 



 

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES 

Imma Sánchez Boira. Doctora en Història. Llicenciada en Filosofia i lletres. 

 

COST MATRÍCULA 

Afiliats AMRC: Gratuït 

No afiliats: 70 euros 

 

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

 

 Elaborar una programació d’una hora de durada i que sigui coherent i adaptada als 

infants destinataris. 

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

formadora i resta d’assistents 

REQUISITS OBLIGATORIS PER OBTENIR EL CERTIFICAT 

 

 Assistència com a mínim al 80% de les sessions presencials. 

 Presentació de les tasques encomanades. 

 

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. 

 



 

INSCRIPCIONS:  Omplint el formulari d’inscripció de cursos de formació 
que es troba a la pàgina web de l’AMRC, www.amrc.cat 

 

 

 

 

 


