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"València Interreligiosa” naix amb la vocació de contribuir a la convivència
interreligiosa i intercultural en la ciutat de València. Els seus objectius generals
són:




Donar a conéixer, en l'àmbit educatiu, la diversitat religiosa que existix
en la ciutat.
Fomentar el diàleg des del respecte a la diversitat de pensament i de
creences.
Ajudar a previndre conflictes, i la formació de prejuís i estereotips que
perjudiquen la convivència social.

L'Espai consta de:





Una exposició permanent de fotografies i textos explicatius de les
religions més practicades en la ciutat de València.
Objectes cultuals i rituals de les distintes tradicions religioses, així com
els seus textos sagrats o la seua indumentària més significativa.
Un mapa explicatiu de la presència de les diverses tradicions religioses
en el món.
Un mapa “interactivo” de València que espera que l'alumnat indique on
estan els principals llocs de culte de cada tradició en la ciutat."

Metodologia:
Es tracta d'una exposició interactiva i participativa que fomenta l'aprenentatge
significatiu perquè potència la curiositat de l'alumnat i construïx el coneixement
des del diàleg i la participació des del respecte i la llibertat d'expressió. En un
itinerari que recorre dos aules, l'alumnat anirà descobrint i interactuant amb
elements de les diverses tradicions relatius als aspectes més significatius de;
culte i del ritu, representacions de la divinitat, textos sagrats i objectes empleats
en l'oració:




En un primer moment (aula 1): es formen cinc grups que es distribuïxen
en taules per a observar i manipular diversos elements de les distintes
tradicions (cristianisme, judaisme, islam, hinduisme i budisme) .
En un segon moment (aula 2): s'aborda la “inteligencia espiritual” i la
capacitat d'interioritat del ser humà com a invitació al respecte i a la
dignitat de totes les persones i creences. És un espai preparat per a la
interioritat i la reflexió a què s'accedix sense sabates, lentament i en
silenci. En este context projectem un vídeo sobre la importància
d'establir ponts de diàleg per a la convivència i per a reconéixer la
riquesa que aporta la diversitat cultural i religiosa.

València Interreligiosa
Servici Jesuïta a Migrants València
G.V. Ferran el Catòlic, 78
46008 València | 96 315 22 20
intervalencia@sjme.org

Horari; dimarts, dimecres i divendres de 9.00h a 14h
Duració; 1 hora
La capacitat de l'aula és de 30-35 persones per-visita.

