
 
 

 
 

ORGANITZA 

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 

DENOMINACIÓ DE l'ACTIVITAT 

Les Religions Orientals i els seus fonaments 

CODI GTAFF 

REC0900497 

BREU DESCRIPCIÓ 

Aquest és un curs telemàtic. La metodologia que es farà servir és el seguiment i interacció amb 

els alumnes segons la plataforma moodle. Aquesta plataforma telemàtica molt utilitzada per a 

molts altres cursos telemàtics del Departament d'Ensenyament ens permetrà posar a l’abast dels 

docents que el cursaran , les orientacions i recursos necessaris per assolir el coneixements dels 

principis fonamentals de les principals religions orientals del món. Serà imprescindible que els 

alumnes matriculats tinguin certes nocions dels àmbits digitals (plataforma moodle) i disposin 

dels materials adequats pel seguiment satisfactori del curs (ordinador, connexió optima a 

internet). 

OBJECTIUS PREVISTOS 

 

o Descobrir quin va ser l’origen històric i geogràfic de les principals religions orientals del Món 

a partir de la visualització de materials multimèdia (Vídeos, powerpoints, pdf, etc). 

 

o Conèixer quins van ser els principals precursors de les religions Hinduista, Budista i Sikh i els 

fonaments que aquests van transmetre a les seves primeres comunitats de fidels als seus 

inicis. 

 

o Distingir quines són les principals fonts literàries de cadascuna d’aquestes religions 

orientals. 

 

o Aprendre l’ origen i significat dels principals ritus, festes i símbols d’aquestes grans 

religions. 



 
 

 

o Reconèixer alguns del llocs més emblemàtics i rellevants de cadascuna d’aquestes Religions. 

 

CONTINGUTS DE L'ACTIVITAT 

1. La Religió Hinduista: Origen, precursors, costums, festes, tradicions  i símbols. 

2. La Religió Budista: Origen, precursors, costums, festes, tradicions  i símbols. 

3. La Religió Sikh: Origen, precursors, costums, festes, tradicions  i símbols. 

4. Les Religions orientals: punts concordants i discordants. 

5. El diàleg interreligiós: Estat actual de la situació i principals reptes. 

HORES DE DURADA 

La durada del curs és de 30 hores. 

DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 

Del  09/01/2018 al 11/03/2018 

MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

Barcelona 

MODALITAT 

Telemàtic (Online). 

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S'ADREÇA L'ACTIVITAT 

Professorat d’educació Primària, Secundària i Batxillerat. 

RESPONSABLE DIRECTE DE L'ACTIVITAT 

Susana Vilar 

NOMBRE  DE PLACES 

50 places  

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES 

Jónathan Bacaicoa Valls. Llicenciat en Ciències Religioses i Llicenciat en 

Humanitats. 



 
 

COST MATRÍCULA 

Afiliats AMRC: Gratuït 

No afiliats: 80 euros 

 

PLA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT 

 

Criteris i mecanismes per considerar superat el curs als alumnes 

● Realitzar satisfactòriament totes les activitats dels mòduls (100% de les activitats). 

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

● Elaborar 3 unitats didàctiques mitjançant un PowerPoint a partir de l’ús dels recursos i 

coneixements treballats durant el curs. 

 

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. 

 

 

 

 

http://www.amrc.cat/

