
 

ORGANITZA 

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) i Real Monestir de Santa Maria de 
Pedralbes. 

DENOMINACIÓ DE l'ACTIVITAT 

El Monestir de Santa Maria de Pedralbes 

CODI GTAFF 

REC0600497 

 

OBJECTIUS PREVISTOS 

 Conèixer la història i context social, polític i religiós del Monestir de Pedralbes. 
 Descobrir el Monestir de Pedralbes com a recurs didàctic per treballar a la classe   

de religió.                                                                                                   
 Aprofundir en la vida quotidiana de les monges clarisses a l’edat mitjana. 

 Reforçar les eines que pot aplicar el professorat a la classe de Religió a partir 

          d’aquesta visita i dels diferents tallers que es portaran a terme. 

 

CONTINGUTS DE L'ACTIVITAT 

  Context social, polític i religiós del Monestir de Pedralbes. 

  El Monestir de Pedralbes. 
  La vida monacal. 
  Tallers: Petras Albas, el mirall dels temps medievals. Al fresc, la técnica del  

           pintor del Tresento. 
  Salut i alimentació a l’edat mitjana. 

 

HORES DE DURADA 

El curs té una durada de 15h presencials. 



 

 

DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 

 

 De 9:30 a 14h De  15 a 18 h 

Dijous, 2 de juliol de 2014   

Divendres, 3 de juliol de 2014   

MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

 Real Monestir de Santa Maria de Pedralbes 

 
C/Baixada del Monestir, 9 
08034 Barcelona 
Telèfon: 93 2563434 

 

MODALITAT 

Presencial 

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S'ADREÇA L'ACTIVITAT 

Professorat de Primària i Secundària. 

RESPONSABLE DIRECTE DE L'ACTIVITAT 

Jennifer Fernández Guerrero 

NOMBRE  DE PLACES 

30 places 

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES 

 

Anna Castellano Tresserra. Doctora en Història Medieval per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Conservadora en Cap del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. 

 
Gemma Bonet Pascual. Llicenciada en Història de l’Art. 
 

COST MATRÍCULA 

 

Afiliats AMRC: Gratuït 
No afiliats: 90 euros 
 



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 participar activament en els debats i cine-forum que es porta-
ran a terme així com hauran de realitzar les diferents activitats pràctiques que es 
desenvoluparan a cadascun dels tallers proposats durant el curs. Al finalitzar el curs els 
participants hauran d’explicar com aplicar els coneixements adquirits a l’aula.  

 

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. 

També es comunicarà al CRP de l'escola on s'imparteix el curs per si ho vol comunicar a les 
escoles de la zona. 

 

 

 

 

 

 

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

 


