
 

ORGANITZA 

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 
 

DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT 

 
 Programació per competències a l’ àrea de Religió (Primària). 2ª Part. 
 

OBJECTIUS PREVISTOS 

 Compartir el coneixement sobre les orientacions pel desenvolupament de les 
competències bàsiques en l’Educació Primària.  

 Seleccionar la informació i debatre sobre el tema.  

 Promoure el treball per competències, l’actualització per part del professor i adequar les 
actuacions a l’aula dels cursos 2n, 4t i 6è.  

 Experimentar i aprendre diferents tipus d’activitats per a desenvolupar les competències 
bàsiques del currículum de Religió Catòlica.  

 Realitzar una programació dels cursos 2n, 4t i 6è de Religió Catòlica a partir dels aspectes 
treballats durant el curs.  

 Utilitzar les noves tecnologies per generar materials del nostre entorn més immediat i del 
nostre patrimoni cultural.  

 

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT 

 Marc normatiu per a la programació: Normativa que afecta a la matèria de Religió 
Catòlica a l’escola, la Ley Orgànica d’ Educació ( LOE ) 2/2006 de 3 de maig , la LLei d’ 
Educació de Catalunya ( LEC) 12/2009 del 10 de juliol i les diferents propostes currículars 
de la matèria de religió. Resolució de l’ 11 de Febrer de 2015 , de la Direcció General d’ 
Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica el currículum de l’ ensenyament 
de Religió Catòlica de l’ Educació Primària. 
 

 Implicacions del treball per competències.  

 Metodologies que ens poden ajudar a treballar per competències.  



 Les fitxes de programacions dels cursos 2n, 4t i 6è . La programació i la seva aplicació a 
l’aula.  

 

HORES DE DURADA 

 

El grup de treball constarà de 45 hores, de les quals 32 hores seran presencials en les què es 
treballaran els aspectes teòrics  i pràctics  i 13 hores no presencials en les quals els participants 
desenvoluparan tasques per a l’elaboració de la seva pròpia programació. 

 

DATES DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

 De  a h De  17 a 19:30 h 

Dijous 8, 15,29  d’ Octubre de 2015        

Dijous 12, 26 de Novembre de 2015   

Dijous 3 de Desembre de 2015   

Dijous 14, 28 de Gener de 2016   

Dijous 11, 25 de Febrer de 2016   

Dijous 3, 10 17 de Març de 2016   

13 hores no presencials   



MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

Escola Ausias March de Barcelona  
Plaça Comas 9 - 10 08028 Barcelona 

MODALITAT 

Grup de Treball semipresencial  
32 hores presencials més 13 hores de treball personal 

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S’ADREÇA L’ACTIVITAT 

Professorat d’ Educació Primària, especialment adreçat a docents de Religió Catòlica. 

RESPONSABLE DIRECTE DE L’ACTIVITAT 

Jenifer Fernández Guerrero 

NOMBRE  DE PLACES 

15 places 

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES 

 

Laura Garzón Miñana, mestra d’ Infantil i Primària de Religió Catòlica assignada a l’ Escola Ausias 
March de Barcelona . 

Montserrat López Teijeiro . Mestra per la Universitat Autònoma de Barcelona. Mestra de Religió 
Catòlica fa 23 anys a l’ escola pública Màrius Torres i des de fa 15 anys a l’ escola pública Ramon 
Muntaner de L’Hospitalet.  

COST MATRÍCULA 

 
Afiliats AMRC: gratuït 
No afiliats: 100 euros 

PLA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT 

Criteris i mecanismes per considerar superat el curs als alumnes 

Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de la formació.  
Participació en les activitats de grup.  
Avaluació positiva de les tasques individuals i grupals en relació amb l’aprofundiment i la 
transferència immediata.  
Presentació de les unitats didàctiques amb els materials propis de les seves respectives escoles 
per poder presentar-les i compartir-les amb els altres participants. 

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 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.  
També es comunicarà al CRP de l'escola on s'imparteix el curs per si ho vol comunicar a les 
escoles de la zona.  

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

 

 

 

 

 

 

 


