
 

 

 
    

  

  

  

 ORGANITZA 

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 

 

DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Simbologia i patrimoni paleocristià a Catalunya 

 

CODI GTAF 

REC1080497 

 

BREU DESCRIPCIÓ 

La cultura cristiana a Catalunya enfonsa les seves arrels en època romana. El testimoni 
històric més antic documentat és el martiri del bisbe Fructuós i dels seus diaques Auguri 
i Eulogi a l’arena de l’amfiteatre de Tàrraco, l’any 259. A partir del segle IV es 
multipliquen les notícies històriques sobre comunitats cristianes i també les evidències 
arqueològiques arreu de Catalunya. Aquestes fonts historiogràfiques i arqueològiques ens 
permeten obtenir una comprensió i valoració de la cultura cristiana durant l’època 
tardoromana en el territori i el seu impacte i influència sobre la cultura catalana. El curs 
doncs pretén oferir als docents una visió sintètica i uns instruments per obtenir les 
necessàries competències per transferir la cultura paleocristiana de Catalunya. 
 

 OBJECTIUS PREVISTOS 

● Obtenir una visió diacrònica i sintètica de la història del cristianisme primitiu a 
Catalunya. 

 
● Crear un mapa dels principals jaciments arqueològics i manifestacions culturals del 

món paleocristià a Catalunya. 
 

● Analitzar les principals fonts escrites (documentals i epigràfiques) del cristianisme 
primitiu a Catalunya. 

 
● Comprendre la dinàmica de les transformacions urbanístiques en el pas de la ciutat 

clàssica a la ciutat tardoromana i la influència que en aquest fenomen exerceix la 
cultura cristiana.  

 



 

 

 
    

● Conèixer les manifestacions artístiques del cristianisme primitiu de Catalunya 
(arquitectura, pintura, escultura, instrument domèstic i arts menors). 

 
● Analitzar de manera pràctica i transversal dos exemples de jaciments paleocristians: 

Villa Fortunatus a Fraga i la basílica del Bovalar a Seròs (Segrià). 
 

 
CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT 
 

 

● Història del cristianisme primitiu a Catalunya: dels orígens a la incursió àrab i 
berber. L’època de les persecucions. L’estructuració eclesial amb la constitució 
dels bisbats i els concilis provincials. Església i heretgies. L’entrada dels visigots i 
les relacions entre arrians i catòlics fins a la unificació religiosa del III Concili de 
Toledo. L’impacte de l’entrada àrab i berber sobre el territori. 

● Les principals manifestacions arqueològiques i artístiques paleocristianes a 
Catalunya. Els exemples urbans de Tarraco, Egara, Barcino, Gerunda i Emporiae. 
Arquitectura i litúrgia: Els exemples de Villa Fortunatus i El Bovalar. 

 
● Iconografia i simbologia paleocristiana a través dels exemples conservats a 

Catalunya. 
 

● Didàctica i patrimoni paleocristià. Eines i idees per a la transferència del 
patrimoni a l’aula. 

  

  

 HORES DE DURADA 

15 hores 



 

 

 
    

DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 

 Dates  Horari 

Dilluns, 1 de juliol de 2019  9:00-9:30h: Presentació del curs 

9:30-11h:  Desenvolupament del tema 1 i 2 (excepte 
el punt: Arquitectura i litúrgia: Els exemples de Villa 
Fortunatus i El Bovalar). 
 
11:00-11:30h: Descans 

 11:30 -13:00h: Desenvolupament del tema 3 

 13:00-14:00h: Sessió pràctica. Confecció del 
mapa de patrimoni paleocristià de Catalunya. 

 15:30- 16:00h: Desenvolupament del tema 4. 

 16:00-18:30h: Pràctiques de didàctica 
aplicada al patrimoni paleocristià. 

  

Dimarts, 2 de juliol de 2019  9:00-10:00h: Sessió teòrica sobre 
Arquitectura paleocristiana i liturgia. Com 
interpretar les parts d’una basílica des de la seva 
funcionalitat litúrgica. 

 10:00-14:00h: Visita pràctica als jaciments 
de Villa Fortunatus (Fraga) i El Bovalar (Seròs) en el 
marc teòric  

 16:00-18:00h: Cloenda i avaluació del curs. 

MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

Acadèmia Mariana, C/ Acadèmia 17 ( 25003, Lleida) 

 MODALITAT 

Professorat d’educació Primària, Secundària i Batxillerat. 

RESPONSABLE DIRECTE DE L’ACTIVITAT 

Elizabeth de Manuel Martínez 

 NOMBRE  DE PLACES 

 40 



 

 

 
    

 RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES 

Andreu Muñoz Melgar (39676114X) és doctor en Arqueologia Clàssica per la Universitat 
Rovira i Virgili (Tarragona) i llicenciat en Geografia i Història. Secció Prehistòria i 
Història Antiga  per la Universitat de Barcelona. És Màster Universitari d’Arqueologia 
Clàssica  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 i investigador 
adscrit de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 
 

 COST MATRÍCULA 

 

Afiliats AMRC: Gratuït 

No afiliats: 80 € 

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

 

● Assistència al 80% de les sessions (12h presencials).  

 
● Participar activament en el curs, col·laborant en les activitats i tasques 

suggerides per la formadora i la resta d'assistents, en aquest cas la presentació de 
dues experiències didàctiques (un mapa i un pòster de símbols) que s’hauran 
efectuat durant el curs. 

 
● Realització d’un test de 20 preguntes que es passaran al final del curs. 

 

REQUISITS OBLIGATORIS PER OBTENIR EL CERTIFICAT 

● Assistència al 80% de les sessions. 
● Presentació de les 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) 
http://www.amrc.cat i  correus electrònics al col·lectiu de mestres i professors de Religió 
associats a l'AMRC ( formacio@amrc.cat) 

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

 


