
  

CONVIVÈNCIA, CIUTADANIA, DIVERSITAT... VELLES 
I NOVES CREENCES. UNA MIRADA A LA LLIBERTAT DE 
CONSCIÈNCIA DES DE LA LAÏCITAT  
 
Programa / Estructura: S'estructura en tres parts: - La 
primera part consisteix en una sessió introductòria en la qual 
s'explica com l’ésser humà construeix les creences i com per 
viure en comunitat, des de la llibertat, es fa necessari anar 
elaborant acords bàsics de convivència (Declaració Universal 
dels Drets Humans). - La segona part consisteix en el treball a 
les tutories, a partir del material de suport que es facilitarà i 
que ajudarà a aprofundir en les diferents religions, creences i 
conviccions presents a la ciutat. - La tercera part consistirà en 
una Taula-rodona en la qual persones de religions, creences i 
conviccions diferents expressaran com incideixen aquestes en 
el marc de la seva vida quotidiana. S'utilitzen dinàmiques 
participatives amb l'objectiu de fomentar el diàleg entre 
l'alumnat.  
Adreçat a: Ed. secundària - 3r ESO, Ed. secundària - 4t ESO, 
Escola d'Art  
Objectius: - Evidenciar que a la societat conviuen cada vegada 
persones de més ètnies, cultures, creences, conviccions i 
religions diferents que comparteixen la necessitat d'explicar i 
interpretar el món que ens envolta. - Mostrar com poden 
conviure des del respecte i reconeixement mutu els diferents 
itineraris de creences, religions i conviccions presents a la 
ciutat.  
Preu: Gratuït .  
Dates/Horari: De gener a maig. Matins a convenir. La data i el 
lloc de la Taula-rodona es farà saber als centres més endavant.  
Lloc: Al mateix centre  
Nombre màxim alumnes: 30  
Durada: 1h la sessió a l'aula i 1.30h Taula rodona  



  

Coordina: Griselda Guillamont gguillamont@vilanova.cat 
Telèfon 93 814 00 00 (ext. 3373).  
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú  
Requisits: Disposar d'ordinador, canó i pantalla.  
Observacions: En aquest taller és aconsellable la presència del 
tutor atès que tracta temes que poden facilitar el treball de 
cohesió que es realitza a les tutories. Si es considera 
necessari, es fa una reunió prèvia amb el tutor/a per a 
concretar aspectes metodològics i/o contingut del taller. És 
important el treball intern de cada centre amb el material de 
suport que es facilitarà i que ajudarà a aprofundir aquesta 
temàtica.  
Gestió de les inscripcions: Un cop hagueu efectuat la 
inscripció a aquesta activitat a través de l’intranet, la gestió 
de dates i horaris amb l'organitzador es farà a través del xat 
del mateix intranet. 
 

 


