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La humanitat i les religions 

 

 Visita guiada i Taller 

Activitat transversal. Totes les societats conviuen amb elements sagrats que tenen a veure amb la 

seva concepció del món, formada pels relats i teories sobre l'origen i funcionament del món, el 

lloc que hi tenen els humans i les causes dels infortunis. Les creences i pràctiques religioses 

viatgen i es transformen al llarg de la història. En la visita, a través d'objectes de quatre 

continents, coneixerem algunes de les gran religions del món, quin és el seu origen i per quins 

llocs s'han difós través del proselitisme, les migracions però també les guerres i l'esclavatge. 

Aprendrem també com l'antropologia estudia i classifica totes aquestes creences i pràctiques 

atorgant-los la mateixa validesa. En el taller, a través de les històries de diversos personatges 

reflexionarem sobre la diversitat religiosa al món actual i el dret a la llibertat de pensament, 

creences i culte. 

En aquest taller, coneixerem rituals diversos, passats i actuals, que rendeixen culte als ancestres i 

construirem la nostra pròpia casa dels esperits per recordar-los. Veurem com arreu del món 

existeixen creences que consideren que els diferents elements de la natura estan dotats d’esperit 

o que els avantpassats, després de la seva mort, segueixen presents i ens poden ajudar de 

diferents maneres.  
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 OBJECTIUS 

 Comprendre el paper i la funció de les creences religioses dins del context de les diferents 

societats humanes.  

 Conèixer les religions majoritàries del món i la seva difusió i transformació en el temps i 

què ens aporta la mirada de l'antropologia sobre la seva validesa. 

 Reflexionar sobre la diversitat religiosa i la llibertat de pensament al món.  

 Compatir una pràctica col·lectiva inspirada en el culte dels avantpassats morts.  

 Potenciar el treball en petit grup davant de l’elaboració de La casa dels esperits. 

 

  COMPETÈNCIES

 Aprendre a conviure i habitar el món 

 Social i ciutadana 

 Artística i cultural 

 Conèixer i respectar la diversitat 

 

 

Durada: 120 minuts (pausa inclosa) 

Nombre d’alumnes: grup classe (25 alumnes) amb possibilitat d’un altre grup simultani. 

 


