
Adreçat a mestres i professors de Religió Catòlica i a 
docents d’altres matèries. 
 

Dates: 9 i 23 d’octubre, 6 i 20 de novembre  
Horari: Dissabtes de 10 a 14, excepte excursió: de 10 a 18. 
 

Lloc: El punt de trobada per a les sessions 1a i 4a, serà al 

Seminari Diocesà, a les 9 del matí. Per les altres sessions 
s’Informarà en el seu moment 
 

Matriculació i Preu: Del 1 al 9 de setembre a l’ISCRG  
Tot el curset 25 €  Per sessió 10 € 

• Es pot inscriure a tot el curs o a algunes sessió.  

• Els acompanyants també cal que formalitzin la 
inscripció. 

• El desplaçament i el dinar de l’excursió del 6 de 

novembre va a càrrec del participant. 

El curset se suspendrà si no hi ha un mínim de 15 inscrits. 
 

Reconeixement:  

Curs de 30 hores reconegut pel Departament d’Educació, 

per qui assisteixi a totes les sessions i hagi superat 

l’avaluació en una de les dues modalitats: 

• Programació didàctica sobre algun dels llocs 

visitats. 

• Elaboració de materials didàctics per a treballar 

a l’aula. 
Documentació per a la matrícula:  

Alumnes nous: DNI, 2 fotos i certificació acreditant poder cursar 

estudis universitaris. Alumnes antics: DNI, 2 fotos. Pagament: 

Ingrés al nº de Compte “La Caixa” 2100 0002 56 0201261549 

Bisbat de Girona ISCRG  especificant “ matricula i el  nom”,  o a 

través del espai web (amb targeta de crèdit) 

  El nostre Patrimoni Cultural 
      

 
  Octubre - Novembre 2021 

 

    Formadors /es 
Sr. Lluís Figueras, Sra. Carme Grau  
Sra. M. Carme Panella, Sr. Joan Piña, 
Sra Sílvia Planas. 

 

Organitzat per:   

Curs organitzat per l’ISCRG, Capítol de la Catedral, 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Delegació 

Episcopal pel Patrimoni Cultural i Delegació Episcopal 

d’Ensenyament  



El nostre Patrimoni Cultural 
 

 

 

Octubre Novembre 

 

Girona episcopal: Catedral, Sant Feliu i Museu d’art. 

                Formador: Sr. Joan Piña 

Data: 9 d’octubre 2021 

 

Excursió: Banyoles medieval  

                Olot (temple i museu St. Esteve)  

Formadors: Sr. Lluís Figueras i Sra. Carme Grau 

Data: 6 de novembre 2021 

 

Sant Daniel: Comunitat i monestir 

Sant Pere de Galligans: monestir i museu.  

 

Formadors: Sra. M. Carme Panella, Sr. Joan Piña 

Data: 23 d’octubre 2021 

 

El Call jueu.  

Formadora: Sra. Sílvia Planas 

Data: 20 de novembre 2021 

 

Objectius: 

 
Com a objectius específics ens plantegem: 

- Conèixer el Patrimoni cultural religiós de la Diòcesi 

- Descobrir aplicacions didàctiques d’aquest patrimoni 

- Apreciar i difondre el nostre patrimoni des de l’aula 

- Generar materials didàctics a partir de les visites 

- Reconèixer el patrimoni cultural de l’Església al servei de la societat. 
 

Per mes informació: ISCRG Tel 972 20 49 42 de dilluns a dijous de 2/4 de 6 a 3/4 de 8 del vespre 
http://www.bisbatgirona.cat/ca/iscrg.html, e-mail: iscr@bisbatgirona.cat  

mailto:iscr@bisbatgirona.cat

