L’arquitecte de Déu. El patrimoni religiós a l’ERE

Aquest curs està emmarcat dintre de l'aposta per la Formació Permanent per a
mestres i professorat de Religió, que coordinen conjuntament l'ISCREB i la
Fundació Escola Cristiana de Catalunya. És un curs de 30 hores que es realitza
100% online, i està reconegut pel Departament d'Ensenyament com a estadi.
L’arquitecte de Déu. El patrimoni religiós a l’ERE.
La Sagrada Família ha estat objecte d'estudi tant pel seu sistema constructiu
innovador com pel propi edifici, símbol del cristianisme arrelat en un temps,
cultura concreta i alhora universalitzable. El seu arquitecte, o la part més personal
d’ell és menys coneguda, però per entendre tot el sentit de l'obra hem de conèixer
al seu autor. L'estudi i el coneixement de l'autor i la seva obra ajudarà els alumnes
a entendre millor una cosmovisió religiosa i cultural, així com la vivència interna i /
o espiritual que hem de tenir en compte en qualsevol manifestació artísticareligiosa.
OBJECTIUS
1. Conèixer instruments i estratègies per utilitzar el patrimoni artístic en l'ERE.
2. Conèixer els trets bàsics de la vida i obra de Gaudí.
3. Conèixer la Sagrada Família des de diferents punts de vista (estètic, bíblic,
teològic ...)
4. Interpretar la riquesa simbòlica de la Sagrada Família.
5. Elaborar activitats per treballar a l'aula des de la classe de religió.

CONTINGUTS
1.

La biografia d'Antoni Gaudí.

2. La Sagrada Família: des del context social a la seva faceta espiritual.
2.1. Context socioeconòmic.
2.2. Arquitectura, natura, tecnologia.
2.3. Espiritualitat.
2.4. El sentit religiós de la Sagrada família. Veure, comprendre i interioritzar la
Basílica de la Sagrada Família.
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3. Visita virtual de la Basílica de la Sagrada Família a través de diferents
vídeos: ciència i tecnologia, símbol i religió, història i societat.
4. Aplicació didàctica de el patrimoni cultural.
4.1 Recursos i eines didàctiques per a l'aula.
4.2 Realització d'activitats aplicant el que s'ha treballat a l'aula de religió.
4.3 Fòrum d'experiències didàctiques a l'aula.

Pots matricular-te d'aquest curs a través d'aquest formulari

Data de l'esdeveniment:
Dilluns, 4. abril 2022 - 9:00 a Dissabte, 4. juny 2022 - 0:00
Cal inscripció prèvia?:
Si
Preu:
40.00€
Nom de l'entitat organitzadora:
Institut Superior de Ciencies Religioses de Barcelona
Web:
https://www.iscreb.org/ca/formacio-virtual/formacio-permanent-per-als-mestres-i-p
rofessorat-de-religio/186
Email:
comunicacio@iscreb.org
Telèfon:
93.454.19.63
▶️
Carrer Diputació, 231
08007
Barcelona
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