ORGANITZA
Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC)

DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT
Transformació digital a l’aula de Religió.

BREU DESCRIPCIÓ
Aquest és un curs telemàtic. La metodologia que es farà servir és el seguiment
i interacció amb els alumnes segons la plataforma moodle. Aquesta
plataforma telemàtica molt utilitzada per a molts altres cursos telemàtics del
Departament d'Educació, ens permetrà posar a l’abast dels docents que
el cursaran , les orientacions i recursos necessaris per assolir el coneixements
de les competències digitals docents, en el coneixement de les diferents eines
i plataformes digitals i el seu ús en la creació de continguts digitals dins l’aula
de Religió.

CODI GTAFF
REC1090497

OBJECTIUS PREVISTOS
1. Aprendre l’ús dels entorns digitals per a la programació i confecció de
materials d’aprenentatge.
2. Incorporar l’ús de l'edició i digitalització en les activitats d’ensenyamentaprenentatge.

3. Dissenyar activitats d’ensenyament-aprenentatge a partir de la confecció
de formularis interactius.
4. Elaboració de documents, recerca d’informació i confecció de treballs
enriquits amb el suport de les eines digitals.
5. Elabora continguts d’ensenyament aprenentatge gamificats per a l’aula .

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT
Creació entorn digital (Genially)
Edició i creació video i imatges. (StopMotion; VivaVideo-app-; Kizoa-Pc;
Pic-Collage-app-; Chroma-key –app-, Kinemaster –app-).
Creació formularis ( GoogleForms, Socrative, Edpuzzle -Pc i app-)
Gamificació (Kahoot –Pc i app-, Quitzlet, Classtools)
Creació CodisQR
Presentacions video (Flipgrid –Pc i app-)

HORES DE DURADA
30 hores.

DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT
Del 21/03/2019 al 30/04/2019

MODALITAT
Telemàtic (online)

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S’ADREÇA L’ACTIVITAT
Professorat d'Educació Primària i Secundària.

RESPONSABLE DIRECTE DE L’ACTIVITAT
Susana Vilar Hervás

NOMBRE DE PLACES
50

CONEIXEMENTS PRÈVIS
Per a la realització del curs és necessari i imprescindible uns coneixements
mínims en l’ús informàtic.

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O
TUTORES
Josep Manel Aribau Jové. Professor de Religió a l’Ins Bellulla de Canovelles.
http://blocs.xtec.cat/relidigital/

COST MATRÍCULA
Afiliats: Gratuït
No Afiliats: 100 €

L’AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT PER PART DE L’ALUMNE/A

● Realitzar satisfactòriament totes les activitats dels mòduls (100% de
les activitats).
● Completar satisfactòriament els formularis de cadascun dels diversos
mòduls. Aquests formularis estaran composats per preguntes on els alumnes
hauran de respondre entre diverses opcions, la resposta correcte.
● Participar activament a les activitats proposades pel formador( Fòrums
i debats).

REQUISITS OBLIGATORIS PER OBTENIR EL CERTIFICAT

1. Presentació de las tasques encomanades (Activitats d'avaluació)
2. Pel que fa al grau de satisfacció dels alumnes, es farà arribar a tots els
alumnes una enquesta per via telemàtica on es recullen dades
referents a tres aspectes:
•Dades estadístiques i d'interessos de formació
•Valoració del curs
•Valoració del formador

Les dades recollides seran tractades estadísticament.

TIPUS DE DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT
A través de la web de l'Associació de Mestres de Religió de Catalunya
(www.amrc.cat) i correus electrònics al col·lectiu de mestres i professors de
Religió associats a l'AMRC.
Des del moment del reconeixement del curs en els mitjans que el
Departament cregui oportuns.

INSCRIPCIONS: enviant un correu a formacio@amrc.cat o amb el model
d’inscripció de cursos de formació que es troba a la pàgina web de l’AMRC:
https://www.amrc.cat/formacio/

