Objectius

Activitats per a primària

Facilitar el coneixement i l’experiència en
relació al fet religiós i la seva diversitat.

Tallers d’acostament a la diversitat:

Fomentar la cultura de l’acollida.
Proporcionar eines pel diàleg, que ajudin a
desmuntar prejudicis i a fomentar la
cohesió social.

Adreçat a
 Centres d’educació formal.
 Centres d’educació no formal.
 Grups d’adults.

 Visita a l’Espai Interreligiós
 Ballant s’entén la gent!
 Sons interreligiosos
 Contacontes
 El cercle de la diversitat

Activitats per a joves i adults
 Visita a l’Espai Interreligiós
 Taller amb testimonis de diferents
religions

Activitats per a tothom
Ruta ignasiana
Per conèixer el patrimoni espiritual de
Barcelona i relacionar-lo amb el món actual.
Tallers d’interioritat en clau de diversitat
Per ajudar a prendre consciència del nostre
interior i connectar-lo amb la vida.
Dansa contemplativa
Per aprendre a incorporar les vivències i
expressar-nos harmònicament.
Maleta interreligiosa
Per conèixer la diversitat cultural i religiosa.

Formacions
Curs "En el centre, Déu. Experiències de
sentit en el marc de l'espiritualitat i les
religions“
Dijous, de 19 a 20:30h. Del 17 de gener al 21
de febrer de 2019.
Jornada "Diversitat i transcendent,
camins de convivència“
Dissabte 2 de març de 2019, de 10 a 14h.

Jornada per la Setmana de l'Harmonia
Interconfessional
Dissabte 9 de febrer de 2019, de 19 a 22h.
Diàlegs interreligiosos a l'entorn dels
fogons.
Dissabte, 16 de febrer, 16 de març, 13 d'abril i
18 de maig, de 10 a 15h.

ESPAI INTERRELIGIÓS
pedagogia de la convivència en societats
amb diversitat cultural i religiosa

Fundació Migra Studium és un centre social
promogut per la Companyia de Jesús a Catalunya.
Treballem en favor de la dignitat i els drets de les
persones migrades més vulnerables i els seus fills i
filles, a través de l’acollida, la formació i la
incidència política.
Treballem també per sensibilitzar la nostra
societat sobre el fet de la diversitat cultural i
religiosa.
I fem això amb la participació dels propis migrants,
amb la col·laboració de voluntaris i voluntàries i
establint aliances amb altres actors socials amb qui
compartim missió.

Posa’t en contacte amb nosaltres
per demanar més informació:
Telèfon 934 120 934
info@migrastudium.org

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

Proposta educativa
que s'adreça a infants, joves i adults.
Dóna resposta
a totes aquelles persones interessades
en l’àmbit de la interculturalitat
i la diversitat
cultural i religiosa.

Carrer del Palau, 3. 08002 Barcelona
Telèfon 934 120 934
info@migrastudium.org
www.migrastudium.org
@migrastudium
www.facebook.com/migrastudium

