
� ORGANITZA

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC)

� DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT

� “Llegim i aprenem amb les paràboles de Jesús”

Aquest curs va dirigit al professorat de religió amb la finalitat de potenciar i millorar la competència lectora 
del seu alumnat mitjançant la lectura i treball de les paràboles de Jesús.

� CODI GTAFF

REC0570497

� OBJECTIUS PREVISTOS

� Millorar la competència lectora dels nostres alumnes mitjançant la lectura de paràboles.

� Aconseguir que els nostres alumnes facin de la lectura una eina d'aprenentatge.

� Incorporar noves tècniques de lectura que ajudin als infants a comprendre millor el text.

� Planificar  el  treball  de  la  lectura  dins  la  nostra  àrea/matèria  de  Religió a  partir  d'estratègies 
metodològiques adaptades al nostre alumnat.

� Compartir els diferents treballs amb la finalitat d'elaborar un banc de recursos lectors per a tots els  
participants del curs.

� CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT

� La competència lectora i els eixos de la lectura.

� El treball i aplicació a l'aula del procés lector mitjançant les paràboles.

� Recursos per a treballar la lectura com una eina d'aprenentatge.

� Les tècniques de lectura aplicades a les paràboles.

� Planificacions d'activitats de lectura, mitjançant les paràboles.

� HORES DE DURADA

El curs constarà de 30 hores, que inclouen el treball teòric i pràctic de la formació i l'elaboració d’un projecte 
final.



DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT

El curs s'impartirà entre el 30 d'abril  i el 29 de maig.

� MODALITAT

On line.

� NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S’ADREÇA L’ACTIVITAT

Professorat d'Educació Primària i Secundària, de l'àmbit de religió.

� RESPONSABLE DIRECTE DE L’ACTIVITAT

Jesús Daniel Salas Laubinet

� NOMBRE  DE PLACES

El nombre màxim de places serà de 15.

L'inscripció es farà per rigurós ordre d'arribada de sol·licituds i tindran prioritat en l'adjudicació de 
places els socis  de l'AMRC.

� RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES

David Cháfer González:  Mestre d'Educació Infantil. Actualment cursa la llicenciatura de Psicopedagogia i 
treballa com a mestre de Religió a l'escola Pompeu Fabra (Cunit) i Solcunit (Cunit).

� COST MATRÍCULA

Gratuït pels socis

No socis: 90 €

PLA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT

Criteris i mecanismes per considerar superat el curs als alumnes

A cada mòdul es treballarà un aspecte concret de la lectura. Per superar el curs l'alumnat haurà de realitzar i  
presentar les activitats proposades a cada mòdul. Es valorarà també l'aportació d'experiències així com la 
participació activa en el debat entre els alumnes.

Al  finalitzar  el  curs  és  demanarà  un treball  final  que consistirà  en planificar  el  treball  de la  lectura de 
paràboles a partir d'estratègies metodològiques adaptades al nostre alumnat. Després s'hauran de compartir 
al moodle els diferents treballs amb la finalitat d'elaborar un banc de recursos lectors per a treballar les  
paràboles.

Per obtenir el certificat cal haver participat en els debats, lliurat totes les activitats demanades, presentar el  
projecte final i haver compartit el treball amb la resta de participants a través del moodle d'AMRC.

Criteris i mecanisme per avaluar el curs i el formador



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 (AMRC) www.amrc-cat.org 
i correus electrònics al col·lectiu de mestres i professors de Religió de les escoles públiques de 
Catalunya.  També es  farà  arribar  un  correu  personalitzat  als  mestres  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.org  o amb el model d’inscripció  
de  cursos  de  formació  que  es  troba  a  la  pàgina  web  de  l’AMRC, www.amrc-
cat.org  /formacio.html  
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