
 

 
   

 

ORGANITZA 

 

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 

 
 DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT 

  

 Alimentació i Religió en l’àmbit educatiu 

 

CODI GTAFF 

REC1220497 

 

BREU DESCRIPCIÓ 

 

El fet alimentari a l’àmbit de les diferents religions presenta històricament una 
complexitat especial, degut a aspectes tant importants com les lleis i llibres 
sagrats que fonamenten el tipus d’aliments permesos o prohibits, els 
calendaris de l’alimentació, la consagració de certs aliments a Déu i inclús el 
modus d’obtenció i sacrifici dels aliments pel consum dels fidels. 

Algunes d’aquestes normes alimentàries han sobreviscut als nostres temps i 
d’altres s’han adaptat a la nostre societat, també dintre de l’àmbit educatiu, 
per efecte de la immigració i també de la conversió de part de la ciutadania a 
unes determinades creences religioses. 

A l’àmbit educatiu convé conèixer aquestes regles sagrades, el seu contingut i 
els drets d’aquells que les practiquen per motius religiosos. La llibertat 
religiosa i l’alimentació adaptada a l’actual escola pública catalana 
determinarà un repte per l’escola inclusiva.  

 



 

 
   

 OBJECTIUS PREVISTOS 

 

1. Conèixer la vinculació entre l’alimentació i la religió des de una 
perspectiva històrica. 

 

2. Conèixer els fonaments de les normes religioses sobre el consum dels 
aliments a les diferents religions del nostre entorn, especialment a 
Catalunya. 
 

3. Conèixer la tipologia d’aliments permesos/prohibits a les diferents 
religions, el seu fonament en cada cas, les diferents pràctiques 
relacionades amb els aliments, l’adaptació social de les normes religioses i 
les seves característiques principals. 
 

4. Aprofundir sobre el dret a la llibertat religiosa respecte a la diferenciació 
alimentària a l’entorn educatiu i la seva aplicació a la comunitat educativa. 

 

 

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT 

 

1.- Alimentació i Religió. Introducció i perspectiva històrica. L’alimentació com 
a signe d’identitat a la comunitat religiosa. 

 

2.- Alimentació i Llibertat religiosa. Les lleis sagrades i les normes alimentàries 
a les principals religions a Catalunya. Evolució històrica, social, econòmica, 
cultural. 

 

3.- Alimentació i Normes religioses. Aliments permesos i aliments prohibits. 
Calendari alimentari. Obtenció d’aliments i certificacions alimentàries: halal, 
kosher. Ritus religiós en el sacrifici animal. 

 

4.- Alimentació i Societat. Adaptació social i cultural de les lleis religioses a 
l’àmbit alimentari. Aproximació al context legal dels aliments: qualitat i 
seguretat alimentària, nutrició i salut. 

 



 

 
   

5.- Alimentació i Educació. Dret a una alimentació diferenciada i creences 
religioses a l’àmbit educatiu. El paper del mestre i de la direcció del centre 
educatiu. 

 

 

 HORES DE DURADA 

 

30 hores  

  

 DATES DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

Del 03/10/20 al 03/12/20 

 

MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

Barcelona 

 

 MODALITAT 

 Telemàtic 

  

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S’ADREÇA L’ACTIVITAT 

 

Primària i Secundària 



 

 
   

 

 RESPONSABLE DIRECTE DE L’ACTIVITAT 

 Susana Vilar Hervás 

  

 NOMBRE  DE PLACES 

 50 places 

 

 RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES 

 

Juan Ramón Hidalgo Moya. Advocat especialitzat en Dret Alimentari. 
Coordinador del Màster de Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària. 
Professor de l’assignatura de grau oficial “Seguretat Alimentària”. 
Coordinador del Fòrum Normes Alimentàries QSA. Escola de Prevenció i 
Seguretat Integral (EPSI-FUAB) Universitat Autònoma de Barcelona. 
President de la Sociedad Española de Seguridad Alimentaria-SESAL (2007-
2015). Membre de la Junta Directiva d’AVHIC (Associació de Veterinaris i 
Higienistes de Catalunya). Membre de la Xarxa d’Experts externs de l’Agència 
Catalana de Seguretat Alimentària-ACSA (Conselleria de Salut. Generalitat de 
Catalunya). 

 

 COST MATRÍCULA 

 

Afiliats AMRC: Gratuït 

No afiliats:      100 € 

 

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

1. Realitzar satisfactòriament totes les activitats dels mòduls (100% de les 
activitats). Hi haurà activitats de diverses tipologies: (Mòdul de fòrum, d’ 
examen, de tasques i de lliçó entre d’altres). 

2. Participar activament a les activitats proposades pel formador( Fòrums i 
debats). 

3. Elaborar 1 unitat didàctica a partir de l’ús dels recursos i coneixements 
treballats durant el curs. 

 

 



 

 
   

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. 

 


