Escola de Bambú
Programa d’educació intercultural de
Casa Àsia per a centres escolars

2010-2011 Educació secundària

Formació adults
Educació especial

Cultures, espiritualitat i ritus d’Àsia

Projecte de tres activitats que dona a conèixer les diferents religions del continent, fent especial atenció a l’experiència de convivència
intercultural i multireligiosa de molts dels seus països.
Objectius
· Introduir l’alumnat en les diverses tradicions religioses i espirituals del continent asiàtic.
· Apropar l’alumnat al llenguatge simbòlic de les religions asiàtiques.
· Adquirir coneixements com a base per crear un esperit de tolerància cap a les diferents religions i expressions espirituals de tots
els pobles.
· Ajudar l’alumnat a desenvolupar les actituds i virtuts o valors necessaris per tenir una actitud més oberta que els permeti valorar
positivament el què els altres ens poden oferir.
· Ajudar-los a identificar els elements comuns entre diverses religions i del que ens aporta conèixer-les.
· Aprendre de l’experiència asiàtica de convivència i diàleg entre cultures i religions diverses dins d’un mateix país.
Continguts
· Les religions del continent asiàtic. Orígens i evolució.
· Les creences populars i la seva influència en la vida quotidiana.
· Els mites, rituals i les cerimònies religioses al llarg de la vida. Adaptació de les pràctiques religioses al context cultural, al canvi
de necessitats i realitats i a la influència de la globalització. La convivència interreligiosa.
Metodologia
Presentació dels temes amb un suport d’imatges, petites dinàmiques i jocs relacionats amb el tema, reproducció de rituals, estudis
de cas, treball de noticies relacionades, treball en grups, exposicions orals, etc.
Àrees relacionades
Història de les religions, ciències socials i visual i plàstica.
Països que oferim
L’Índia, el Pakistan, Bangla Desh, el Nepal, la Xina, el Japó i l’Iran.
Nombre d’activitats i durada
Tres activitats de 90 minuts per grup-classe. La primera és general per a tot l’alumnat que triï
aquest projecte i se centra en el treball dels valors. Les altres dues seran del país, entre els que
s’especifiquen anteriorment, que el centre educatiu prefereixi.
Lloc de realització
Al centre educatiu o a Casa Àsia (Av. Diagonal, 373 · 08008 Barcelona).
Reserves
Empleneu i envieu a escoladebambu@casaasia.es el formulari de sol·licitud que trobareu a www.casaasia.es/bambu.
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