
 
 

 

ORGANITZA 

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 

DENOMINACIÓ DE l'ACTIVITAT 

Què és el DENIP? Com treballar la pau i la no-violència a l'escola? 

CODI GTAFF 

REC0750497 

BREU DESCRIPCIÓ 

Es tracta d'un curs on es treballarà un projecte per tractar la no violència i la pau per 

celebrar el DENIP. 

Es promourà la reflexió sobre la importancia que té el DENIP i es presentaran materials 

per poder dur a terme el projecte  i adaptar-lo al centre de cada docent.  

De la mateixa manera els materials i recursos que es presenten es podran aplicar al llarg 

del curs per poder tractar conceptes com la pau, la solidaritat, la igualtat i/o aplicables 

a les diferents conductes que poden afavorir la bona convivència a l'escola i la resolució 

de problemes dins de la comunitat educativa. 

OBJECTIUS PREVISTOS 

 Conèixer els diferents aspectes que s'han de portar a terme per fer el  projecte en 

relació a la no-violència i la pau. 

 Elaborar un dossier de materials i recursos adaptats al nostre centre per poder 

treballar el projecte en els diferents nivells educatius. 

 Elaborar una programació per la celebració del DENIP a partir dels materials i 

recursos proporcionats en el curs. 

 Valorar la importància de treballar el concepte de la no violència i la pau de 



 
 

manera específica dins del nostre centre. 

CONTINGUTS DE L'ACTIVITAT 

 Anàlisi dels diferents tipus de centres dels participants. 

 Què és el Denip? Simbologia.Objectius generals per competències.  

 Presentació de materials, recursos i metodologia per treballar a l'aula: Fitxes, 

contes, jocs, cançons...  

 Materials i recursos digitals: pel·lícules, contes, fitxes en format digital... 

 Exemple d'una unitat didàctica per competències. 

 Pautes per l'elaboració del projecte de la pau i la no-violència aplicable al centre 

de cada participant. 

HORES DE DURADA 

La durada del curs és de 15 hores, de les quals 12 seran presencials i 3 no presencials en 

que s’haurà d’elaborar les tasques encomanades pel formador/a. 

DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 

 

 De  16 a 20 h 

Dimecres 8 de juny de 2016     

Dimecres 15 de juny de 2016  

Dimecres 22 de juny de 2016  

 

MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

Biblioteca Camp de l'Arpa-Caterina Albert. C. de la Indústria, 295. Barcelona 

MODALITAT 

Presencial. 

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S'ADREÇA L'ACTIVITAT 

Professorat d’educació Infantil i Primària 

 



 
 

RESPONSABLE DIRECTE DE L'ACTIVITAT 

Jenifer Fernández Guerrero 

NOMBRE  DE PLACES 

 25 places 

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES 

Susana Vilar Hervás 

COST MATRÍCULA 

Afiliats AMRC: Gratuït 

PLA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT PER PART DE L’ALUMNE  

 Participar activament en el curs, col·laborant  en les activitats i tasques 

suggerides per la formadora i la resta d'assistents. 

(Poden escollir entre una de les tres) 

 Presentació d'una unitat didàctica per traballar la no-violència i la Pau. 

 Presentació del dossier amb les diferents aportacions, documents, materials 

donats en el curs. 

 Creació d'un projecte d’escola, amb la finalitat de treballar la pau i la no-

violència i que pot tenir com a cloenda la celebració del dia del DENIP amb tota 

la comunitat educativa. 

REQUISITS OBLIGATORIS PER OBTENIR EL CERTIFICAT 

 Assistència al 80% de les sessions. 

 Presentació de las tasques encomanades (Activitats d'avaluació) 

 Es farà arribar a tots els alumnes una enquesta  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. 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONS:  Omplint el formulari d’inscripció de cursos de formació 
que es troba a la pàgina web de l’AMRC, www.amrc.cat. 

 


