PROPOSTES PER A L’AULA. Viatges sagrats

Educació secundària, batxillerat i cicles formatius

PROPOSTES PER A L’AULA
Viatges sagrats. La humanitat i les religions
L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les religions de societats llunyanes i desconegudes
i definir què és una religió, qui la fa, per a què serveix. Es compararan les pràctiques, les
creences i els fets religiosos amb algunes de les nostres creences i amb la nostra realitat
més propera.

ABANS DE LA VISITA...
Activitat 1. La religió que ens envolta
Tant si som creients com si no, la religió no ens és un fet aliè sinó que és ben present al
nostre entorn familiar, del barri o en l’àmbit de la població. Abans d’anar al museu, us
proposem que analitzeu la religió que us envolta:
•

•

Sou practicants d’alguna religió? Quina? I la vostra família? Poseu en comú els
resultats amb la resta de companys i companyes i elaboreu un gràfic per observar
quantes confessions hi ha representades a l’aula i quines són majoritàries.
Coneixeu centres de culte al vostre barri o poble? Busqueu informació i elaboreu-ne
un mapa: quantes religions hi són representades? Quina és la que apareix més?

Activitat 2. Religions al món
Durant la vostra visita al museu, descobrireu diverses creences i
religions d’arreu del món, algunes de més conegudes i d’altres
que no ho són tant. Per conèixer quines són les idees prèvies de
l’alumnat al voltant de les religions del món, us proposem la
dinàmica següent:
•

•

Per grups, i sense buscar informació ni ajuda externa, intenteu respondre les
preguntes següents: quina creieu que és la religió majoritària? Quantes religions
creieu que hi ha al món? En quin continent creieu que la religió té més pes? Per
què?
Busqueu informació per respondre aquestes preguntes; en l’apartat de recursos
trobareu enllaços que us seran d’utilitat. Compareu les vostres idees inicials amb la
informació que heu trobat: hi ha molta diferència? Hi ha alguna cosa que us hagi
sorprès? Per què?
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DESPRÉS DE LA VISITA...
Activitat 3. Objectes sagrats
Els objectes que heu vist durant la visita al museu són elements sagrats que formen part del
fet religiós de diverses parts del món, en la majoria de casos molt allunyats de la nostra
pròpia cultura. Però, podem trobar objectes sagrats també en el nostre entorn?
•
•

•

Busqueu un objecte religiós o sagrat en el vostre entorn més immediat; si no és
possible aconseguir-ne cap, podeu portar-ne una fotografia.
Feu una petita recerca per respondre les preguntes següents: qui l’ha fet o de
quin indret prové? Com ha arribat a les teves mans? Per a què serveix? Quins
valors representa més enllà de la seva materialitat? (Porta bona fortuna, prové
d’una religió o d’una idea sagrada, se li atribueixen poders màgics, etcètera.)
Finalment, porteu els objectes o fotografies a l’aula i compartiu la vostra recerca
amb la resta de companys i companyes. Si us hi animeu, podeu acabar fent una
exposició a l’aula o en algun espai comú de l’institut.

Activitat 4. Per a què serveix la religió?
Al segle I dC, el filòsof Sèneca va dir la frase següent: “La religió és vertadera per a la gent
comuna, falsa per als savis i útil per als poderosos”.
Us proposem que, a partir d’aquesta frase i amb el que heu après en la vostra visita al
museu, reflexioneu sobre la raó de ser de les religions: què creieu que volia dir Sèneca amb
aquesta frase? Per a què penseu que serveix la religió? Té algun efecte en la vostra vida?
Creieu que té efectes positius? I efectes negatius?

Activitat 5. Visita a llocs de culte
El MUEC col·labora amb l’Oficina d’Afers Religiosos de
l’Ajuntament de Barcelona en la seva tasca de divulgar la
riquesa de la diversitat religiosa. Amb aquesta finalitat, i
com a complement a les nostres visites, l’Oficina ofereix
visites escolars a llocs de culte de Barcelona. D’aquesta
manera, els alumnes podran prendre consciència de la
importància del dret a la llibertat religiosa i emmarcarne l’aplicació pràctica, la llibertat de culte.
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RECURSOS
(Cliqueu damunt les imatges per accedir al recurs)

Mapa animat de l’expansió de
les religions al voltant del món

El pes de les principals
religions del món a cop d’ull

Coneix les religions de Barcelona
(Oficina d’Afers Religiosos.
Ajuntament de Barcelona)

Fes festa! Rituals, cultures i
religions del món. Material per a

Làmines sobre les religions de
“Aula de ‘El Mundo’”

Las religiones en el mundo.
(Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado)

l’alumnat i el professorat (AUDIR)

Infografies sobre les principals
religions del món (La
Vanguardia)

Deu pel·lícules per dialogar
a l’aula sobre religions i
convivència

Observatorio del pluralismo
religioso en España.
Recursos didàctics
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