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L’Espai interreligiós de la Fundació Migra Studium obre 

les portes a l’estiu!! 

 Amb una proposta lúdica per conèixer i fer experiència 

de la diversitat religiosa del nostre entorn. 

Adreçada a grups d’infants, joves i adults: esplais, casals 

d’estiu, comunitats de tradicions religioses diverses...  

Del 26 de juny al 21 de juliol en horari de matí (a 

concretar en el moment de fer la reserva). 

Tallers estiu 2017 

A la meva ciutat hi ha un minaret i un campanar... 

Mitjançant la narració dramatitzada d’un conte en el que 

intervenen un minaret i un campanar, es vehiculen els valors de la 

diversitat i el diàleg, mentre es promou la participació dels infants. 

L’activitat es tanca amb una proposta d’expressió plàstica. 

Edat: 7-12 anys. Durada: 1h 15. Cost: 105€  

Construïm l’arbre de la diversitat 

Crearem elements propis de les religions monoteistes (Torà, Alcorà, 

Bíblia, kippà, misbaha i creu) i els relacionarem amb la seva 

experiència espiritual i religiosa.  

El taller es tanca amb la lectura de tres textos sagrats. 

Edat: 7-18 anys. Durada: 1h 15. Cost: 105€  
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El cercle de la diversitat 

A partir del cercle treballarem elements de diferents tradicions 

religioses: la seva experiència fonamental, els seus símbols, 

elements que s’usen per relacionar-se amb la divinitat i els seus 

textos.  

Tindrem l’oportunitat de fer un breu espai de silenci en el que 

compartim textos de les diferents tradicions religioses i 

l’experiència viscuda. 

Edat: 7-12 anys. Durada: 1h 15. Cost: 105€  

Taller de música: sons religiosos 

Una primera aproximació als elements més singulars de les 

diferents tradicions  (musulmana, jueva, hinduista i cristiana ) ens 

conduirà a acostar-nos a una de les seves manifestacions: la 

música. Cantant aprendrem que existeixen experiències de diàleg 

a través de l’experiència musical.  

Edat: 7-18 anys. Durada: 1h 15. Cost: 105€  

Ballant la gent s'entén! 

Treballem amb el cos l’expressió de les nostres emocions, jugarem 

a expressar el que sentim davant altres persones i aprendrem una 

dansa. Tanquem la sessió expressant el que sentim. 

Edat: 7-18 anys. Durada: 1h 15. Cost: 105€  



COM RESERVAR O DEMANAR  

INFORMACIÓ? 

Per telèfon: 934 120 934 

Per correu electrònic: 

info@migrastudium.org 

Persona de contacte: Alícia Guidonet 

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, a 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. 
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