
 

 

 

ORGANITZA 
Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 

DENOMINACIÓ DE l'ACTIVITAT 

LA RUTA DELS PRIMERS CRISTIANS DE TÀRRACO 

CODI GTAFF 

REC 0620497 

OBJECTIUS PREVISTOS 

 Conèixer la història i context social, polític i religiós de Tàrraco com a centre del 
 cristianisme primitiu hispànic. 

 Analitzar i comprendre la vida de la primitiva comunitat cristiana a partir de la Ruta. 

 Conèixer els principals monuments, personatges i esdeveniments de la història de 
 l'Església primitiva a Tarragona, per descobrir els seus efectes en la vida dels cristians i 
 el dinamisme de la societat. 

 Reforçar les eines que pot aplicar el professorat a la classe de Religió a partir d’aquesta 
 ruta/visita, fomentant el treball col·laboratiu. 

 

CONTINGUTS DE L'ACTIVITAT 

 Context social, polític i religiós de la Ruta dels primers cristians a Tàrraco. 

 Característiques de la vida dels primers Cristians. 

 Els orígens del cristianisme a la ciutat hispànica de Tàrraco. 

 Treball col·laboratiu sobre la vida dels primers cristians. 

 

HORES DE DURADA 

 
El curs té una durada de 12 hores presencials i 3 hores no presencials que s’empraran en desen-
volupar unitats didàctiques i treballs col·laboratius d’aplicació a l’aula en relació amb la temàti-
ca treballada. 



 

DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 

 De 10 a 13:30h De 15:30 a 18:00 

Dissabte, 3 d’octubre de 2015    
Dissabte, 24 d’octubre de 2015   
Dissabte, 31 d’octubre de 2015 Data límit de 

presentació de la feina 
proposada al curs. 

 

 

MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

Museu Bíblic Tarraconense 

C/ de les Coques, 1-C  

43003-Tarragona. 

MODALITAT 

Semipresencial. 

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S'ADREÇA L'ACTIVITAT 

Professorat d’educació Primària, Secundària i Batxillerat. 

RESPONSABLE DIRECTE DE L'ACTIVITAT 

Elizabeth de Manuel Martínez 

NOMBRE  DE PLACES 

Màxim 40 places 

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES 

Andreu Muñoz Melgar: és Doctor en Arqueologia Clàssica per la Universitat Rovira i Virgili 
(Tarragona) (2013) i llicenciat en Geografia i Història. Secció Prehistòria i Història Antiga 
(1987) per la Universitat de Barcelona. És Màster Universitari d'Arqueologia Clàssica 
(2010) per la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Autònoma de Barcelona i 
professor estable de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Tarragona (Facultat de 
Teologia de Catalunya) on imparteix Arqueologia Cristiana i Història de l’Església. És 
director del Museu Bíblic Tarraconense de l'Arquebisbat de Tarragona. 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

COST MATRÍCULA 

 
Afiliats AMRC: 15€ 
No afiliats: 100 € 
 

PLA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT 

 

Criteris i mecanismes per considerar superat el curs als alumnes 

Assistència al 80% de les sessions. 
Els participants hauran de presentar al finalitzar el curs una unitat didàctica de la temàtica dels 
primers cristians o una unitat didàctica d’un exemple de visita a algun lloc de la Ruta a realitzar 
amb els alumnes. 

 

 

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. 

 

 

 


