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DICCIONARI DE LES RELIGIONS 
per a noies i nois de 10 a 14 anys
Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR)

En aquest diccionari hi trobareu més de 300 paraules 
sobre les religions més conegudes a Catalunya. Estan 
agrupades en set temes que us ajudaran a comprendre’n 
millor els significats. Per això hi ha un índex temàtic i 
un índex alfabètic.

Hem tingut molta cura a l’hora de triar les paraules i els 
dibuixos que ens mostren la diversitat religiosa i cultu-
ral a Catalunya. Hem valorat la facilitació de la inclusió 
de les persones amb diferents capacitats. També hem 
procurat utilitzar un llenguatge no sexista.

A cada tema hem agrupat les religions segons la seva 
procedència geogràfica: les d’origen asiàtic i les d’origen 
mediterrani; i també per les seves característiques més 
comunes. Al final hi ha un joc de taula i uns dibuixos 
per pintar que faran més divertit aprendre el vocabulari.

autor
L’Associació UNESCO per al 
Diàleg Interreligiós, AUDIR, és 
una entitat catalana no confessio-
nal (o, en tot cas, pluriconfessio-
nal). Aglutina i mobilitza persones 
de distintes tradicions religioses  
que treballen en connexió amb 

les principals organitzacions internacionals de diàleg 
interreligiós, per afavorir el coneixement, el diàleg inte-
rreligiós i la cooperació entre les diferents confessions 
religioses presents a Catalunya, des de la perspectiva 
de la cultura del diàleg i de la pau. En aquesta xarxa de 
col·laboradors hi ha representants oficials, experts i, 
sobretot, membres de base.
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interès comercial
n Pot ser de gran ajuda per a facilitar la inte-
gració a les aules dels nouvinguts de diferents 
confessions religioses.

n Molt adequat per a treballar el respecte 
envers totes les cultures i religions.

n Edició il·lustrada a tot color.

n Únic al mercat.

n Editat amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya.


