
 

 
  

 

ORGANITZA 

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 
 

 DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Ruta Vallmitjana a Barcelona. Una descoberta per a la classe de Religió 

CODI GTAFF 

REC1240497 

 

BREU DESCRIPCIÓ     

 

Des del Secretariat de Patrimoni Cultural i el Museu Diocesà de Barcelona 
posem el patrimoni de l’Església al servei de les escoles i la comunitat 
educativa, oferint als mestres i professors de religió eines que us puguin 
ajudar en la vostra tasca docent: a descobrir i desvetllar l’entusiasme, la 
consciència i el compromís dels més joves. El patrimoni històric i artístic de la 
nostra església, en definitiva és l’herència dels nostres avantpassats i les 
nostres arrels culturals, fonamentalment cristianes. 

Enguany la Catedral de Barcelona i el Museu Diocesà han participat, al costat 
d’altres institucions, en l’Any Vallmitjana https://www.anyvallmitjana.com, 
impulsat per la Universitat de Barcelona i el Seminari per donar a conèixer 
aquesta nissaga d’artistes -els Vallmitjana- que foren protagonistes de la 
renovació de l’escultura catalana entre la segona meitat del segle XIX i l’inici 
del segle XX. 

En aquesta ocasió us volem presentar la Ruta Vallmitjana a l’Arxidiocesi 
de Barcelona. Durant l’activitat visitarem l’exposició temporal dedicada a la 
Façana de la Catedral i l’obra dels germans Vallmitjana amagada en diferents 
esglésies del centre de Barcelona. 

 

 

https://www.anyvallmitjana.com/


 

 
  

 OBJECTIUS PREVISTOS 

  

1. Esdevenir una institució de referència per als mestres i professors de 
religió, on puguin venir a buscar els recursos que necessiten per a la 
seva tasca docent.  
 

2. Utilitzar l’exposició del Museu Diocesà, la catedral i algunes de les 
principals basíliques de Barcelona com a recurs en la classe de religió. 
 
  

3. Veure com podem utilitzar el patrimoni històric i artístic proper a les 
escoles com a recurs educatiu a l’aula. 
 

4. Observar totes les possibilitat que tenim per integrar la “Ruta 
Vallmitjana de l’Arxidiòcesi” en la programació a l’aula. 

 

 
CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT 

 

1. Presentació del projecte educatiu del Museu Diocesà, que també 
inclourà el programa d’activitats que la catedral de Barcelona està 
oferint. 
 

2. Visita a la nova exposició permanent del Museu (en projecte). 
 
 

3. Introducció a la “Ruta Vallmitjana de l’Arxidiòcesi”.  
 

4. Taller “Som historiadors”. 
 

 

5. Visita a l’exposició “Vallmitjana i la façana de la Catedral. Històries 
singulars al voltant de l’escultura”. 
 
  

6. Façana de la catedral. 
 

7. Basílica de Santa Maria del Pi, Sants Just i Pastor i Mare de Déu de la 
Mercè. 



 

 
  

HORES DE DURADA 

 

15 hores.  

  

 DATES DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

Dates Horari 

Dissabte 19/09/2020 De 10:00 a 14:00 

Dissabte 03/10/2020 De 10:00 a 14:00 

Dissabte 17/10/2020 De 10:00 a 14:00 

3 Hores de Treball personal 

 

MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

Museu Diocesà de Barcelona, Av. de la Catedral, 4, 08002 Barcelona 

 

 MODALITAT 

 Presencial 

  

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S’ADREÇA L’ACTIVITAT 

 

Primària-Secundària 



 

 
  

 

 RESPONSABLE DIRECTE DE L’ACTIVITAT 

 Susana Vilar Hervás 

  

 NOMBRE  DE PLACES 

 25 places 

 

 RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES 

 

Joana Alarcón Hernández responsable dels Serveis Educatius 

Blanca Montobbio Martorell conservadora del Museu Diocesà 

  

 COST MATRÍCULA 

 

Afiliats AMRC: Gratuït 
No afiliats:  70 € 
 

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

  

1. Participar activament a les activitats proposades pel formador( Fòrums, 
debats i grups de treball). 

 

2. Realització d'un qüestionari  d'avaluació on hi hauran dues parts. La 
primera part serà la realització d’ una memòria del curs on es desenvolupin 
els continguts i objectius proposats  i una segona part consistirà en la 
realització d’ una activitat d’ensenyament-aprenentatge aplicable a l’aula on 
es desenvolupin els coneixements treballats durant el curs. 

 

3. 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. 

 

 

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. 

 


