
ORGANITZA  

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC)  

DENOMINACIÓ DE l'ACTIVITAT 

Dones del Nou Testament  

CODI GTAFF  

REC 1130497 

 

BREU DESCRIPCIÓ  

Aquest curs s’ofereix per donar continuïtat al realitzant anteriorment sobre les           
dones de l’Antic Testament. Està pensat doncs, per poder tenir una visió            
general sobre l’evolució de la condició social i jurídica de les dones durant             
aquest ampli espai de temps en el qual van ser recopilats els escrits que              
conformen la Bíblia.  

En aquesta segona part presentarem les dones que apareixen en els escrits dels             
evangelis; farem especial atenció en les situacions viscudes entre elles i Jesús,            
qui va iniciar una relació directa i innovadora, mai vista abans, que            
malauradament per les dones, no va tenir un seguiment per part dels deixebles.  

 

OBJECTIUS PREVISTOS  

● Inserir el territori palestí dins l’espai i la diversitat de l’Imperi Romà: grau de               
tolerància vers la cultura i religió jueves  

● Conèixer la situació de les dones jueves en aquesta època d’ocupació            
romana. Doble opressió: de gènere i militar  

● Identificar les dones dels evangelis: dones reals/ dones representants de           
valors morals, pensaments i posicions teològiques.  

● Aprofundir en les relacions entre Jesús i les dones. La singularitat de Jesús              
també en el tracte amb les dones.  

● Visió de les dones des d’altres angles religiosos (protestants, ortodoxos i            
jueus)  

  

 CONTINGUTS DE L'ACTIVITAT  

● Situació social i política de Palestina en temps de Jesús: la “pax” romana i el                
tractament de la cultura jueva. 

● Societat jueva i els seus anhels: els Messies que esperaven.  



● Situació social i cultural de les dones. Prescripcions morals, costums i            
prohibicions. Marc legal i ètic on actuen les dones.  

● Jesús, un jueu “atípic” i la seva relació amb les dones 

● Com eren les dones properes a Jesús: Maria, la mare, Maria de Magdala, les               
germanes Marta i Maria. Què en diu d’elles la teologia feminista 

● Les dones que no tenen nom: la sirofenícia, la qui li eixuga els peus, la                
dona amb hemorràgies, la samaritana vora el pou.  

●  Paper de les dones en les comunitats paleocristianes  

  

HORES DE DURADA  

La durada del curs és de 15 hores, de les quals 12 seran presencials i 3 no                 
presencials en que s’haurà d’elaborar unes reflexions i propostes de treball per            
dur-lo a terme en un sector educatiu concret.  

  

DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT  

Dates: Dissabtes 1, 15 I 22 de febrer de 2020  

Horari: de 10 a 14 h.  

Treball personal a casa:  3 hores  

  

MUNICIPI DE REALITZACIÓ  

Centre Cultural-Casal Bisbe Cartanyà 

C/ Dr. Antic Roca, 38 

17003-Girona 

  

MODALITAT  

Semipresencial  

 

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S'ADREÇA L'ACTIVITAT  

Professorat d’educació Primària, Secundària i Batxillerat.  

  

RESPONSABLE DIRECTE DE L'ACTIVITAT  



Narcís Marquès i Boix  

  

NOMBRE  DE PLACES  

  

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES  

Eva Yzaguirre i Morales, llicenciada en Geografia i Història (UB), diplomada en            
Ciències Religioses (ISCREB).  

  

COST MATRÍCULA  

Afiliats AMRC: Gratuït  

No afiliats: 70 euros  

  

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

· Elaborar una programació d’una hora de durada desenvolupant els continguts            
treballats al llarg del curs adaptant-la als nostres alumnes amb la finalitat de             
poder-les plasmar a l'aula.  

· Participar activament en el curs, col·laborant en les activitats i tasques            
suggerides per la formadora i la resta d'assistents.  

  

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. 


