
             OBJECTIUS 

       A QUI S’ADREÇA
   

  

   LA VISITA          
- Crear un espai de trobada i coneixement de 
les diverses tradicions religioses.

- Donar a conèixer ac�tuds de canvi posi�u i 
d’obertura vers la diversitat de les persones que 
viuen, actuen o celebren de manera diferent. 

- Facilitar la pràc�ca de l’empa�a, de “posar-
nos en la pell de l’altre”. 

- Mostrar la diversitat que existeix en cada una 
de les tradicions religioses.

A nois i a noies de 6è de Primària a 3r de Se-
cundària. També a grups de famílies, esplais, 
caus i associacions. La visita està pensada per 
a grups d’entre 15 a 30 par�cipants: es pretén 
crear una dinàmica ac�va, on els par�cipants 
interactuïn amb els elements exposats. 

ZONA 1: EL FET RELIGIÓS

Es desenvolupa amb tot el grup i consta dels següents 
tallers: 

- “Els quatre elements”: on s’oberva com l’aigua, el 
foc, la terra i l’aire es fan presents a les nostres vides i 
a totes les religions.

- “El mapa de les religions”: on s’estableix un diàleg a 
par�r d’un mapa amb la distribució geogràfica de les 
religions en el món.

- “Qui és qui?”: on es crea una dinàmica de joc amb 
dos grans plafons amb imatges de nens i nenes, per 
a parlar dels prejudicis i estereo�ps i de la diversitat 
religiosa a Catalunya. 

- “Audiovisual sobre el fet religiós”: on es mostra com 
el fet religiós apareix en la vida de les persones.

ZONA 2: LA DIVERSITAT RELIGIOSA

Aquest espai consta de tres dinàmiques de 
treball diferents que es desenvoluparan en tres 
subgrups: 

- “Museu de les religions, una mirada al tras-
cendent”: es treballa el coneixement dels difer-
ents objectes de culte de cinc tradicions religi-
oses (Budisme, Cris�animse, Hinduisme, Islam i 
Judaisme)

- “L’exposició de les religions, un tresor per 
descobrir”: coneixement d’aquestes cinc tradi-
cions religioses mitjançant textos, imatges i 
música.

- “Religions i cooperació, el treball per la pau i 
la jus�cia”: els par�cipants descobreixen a par�r 
de la pròpia experiència, la necessitat de coop-
erar entre les diverses tradicions religioses per 
tal de treballar per la jus�cia i la pau en el món.
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   QUI SOM?

  CONTACTE

  

En una societat cada vegada més diversa a 
nivell cultural i religiós, el Projecte “Espai Inter-
religiós”  vol ser una exposició interac�va i de 
coneixement d’algunes de les tradicions religi-
oses que conformen la nostra societat.

Els par�cipants són introduïts a aquesta realitat 
a través dels sen�ts (l’oïda, el tacte, la vista...) 
i el llenguatge simbòlic, tot fent experiència 
d’aquells con�nguts teòrics que abans han 
treballat a l’aula. 

Un espai on volem mostrar com, des de les di-
verses tradicions religioses, s’ha anat educant 
un sisè  sen�t, el de la trascendència. 

Aquesta proposta està pensada com a com-
plement als con�nguts que s’imparteixen a 
l’escola, a la matèria de religió o cultura re-
ligiosa. 

Les ac�vitats són conduïdes per un equip 
d’educadors especialistes en la matèria. 

Fundació Migrastudium és un centre social 
promogut per la Companyia de Jesús a Cat-
alunya, ocupat en l’estudi, l’acció i la sensi-
bilització social entorn del fenomen de les 
migracions i el diàleg interreligiós. 

On som? C/ Palau 3, 2n, 3a. 08002. Barcelona
Tel./fax: 93 412 09 34
E-mail: info@migrastudium.org
Web: www.migrastudium.org
Facebook: Espai Interreligiós (MigraStudium)
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