
 

   

 

ORGANITZA 

 

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 

 

DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

La diversitat religiosa a Catalunya. Conceptes i criteris d’aplicació a l’entorn 
de l’ensenyament públic. 

 

CODI GTAFF 

REC1210497 

 

BREU DESCRIPCIÓ 

 

Aquest curs ofereix la possibilitat de conèixer les diverses religions que estan 
establertes a Catalunya i les seves característiques principals. Es tracta d’una 
aproximació a la realitat religiosa de Catalunya en l’actualitat. Així mateix 
s’aprofundeix en l’aplicació d’aquesta temàtica a l’entorn de l’ensenyament 
públic. 

 

 OBJECTIUS PREVISTOS 

  

1. Conèixer les característiques principals de les tradicions religioses amb 

implantació a Catalunya: els seus principis bàsics, les pràctiques 

principals, les festivitats més importants, etc. 



 

   

2. Conèixer els preceptes i les pràctiques religioses que poden tenir més 

incidència en la prestació de serveis públics educatius. 

3. Conèixer la implantació de les diferents tradicions religioses a 

Catalunya. 

4. Identificar les maneres més adequades de comunicar i de relacionar-se 

amb les diverses creences i conviccions. 

 

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT 

 

1. Coneixement i evolució històrica de la diversitat religiosa a Catalunya. 

2. Confessions cristianes. 

3. L’islam  

4. El Judaisme 

5. Religions orientals I: sikhisme, hinduisme i Fe Bahà’í 

6. Religions orientals II: budisme i taoisme 

7. Gestió i relació de la diversitat a l’entorn de l’ensenyament públic. 

 

 HORES DE DURADA 

 

15 HORES: 14 hores d’activitat presencial+ 1 hores treball individualitzat. 

  

 DATES DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

Dates Horari 

1,2,3,4 De Setembre del 2020 De 16:30 a 20:00 hores 

 1 hores de treball individualitzat 



 

   

 

MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

Escola d’Administració Pública de Catalunya 

C/ Girona, 20, 08010 Barcelona 

 

 MODALITAT 

 Presencial 

  

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S’ADREÇA L’ACTIVITAT 

Primària i Secundària 

 

RESPONSABLE DIRECTE DE L’ACTIVITAT 

 Susana Vilar Hervás 

  

 NOMBRE  DE PLACES 

 25 

 

 RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES 

Direcció General d’Afers Religiosos 

 

 COST MATRÍCULA 

 

Afiliats AMRC: Gratuït 

No afiliats:      70€ 

 



 

   

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

  

1. Realització una prova escrita a l'última sessió del curs ( qüestionari 
directament relacionat amb els continguts treballats a les altres 
sessions amb la finalitat de comprovar que els alumnes participants 
d'aquesta formació han assolit els continguts donats pel formador). 

 

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. 

 


