
 

 

ORGANITZA 

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 
 

DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Grup de treball cooperatiu per l’elaboració de programacions, activitats i recursos a l’ àrea 
curricular d’ Educació Primària en la matèria de religió Catòlica. Festes, tradicions i costums 
(I) 

 

CODI GTAFF 

REC0910497 

BREU DESCRIPCIÓ 

Elaboració de programacions, activitats, materials i compartir recursos d’educació primària 
de l’àrea de Religió Catòlica dins de la temàtica de Festes i Tradicions escolars d’arrels 
cristians.  

OBJECTIUS PREVISTOS 

 Enumerar les diferents festes, tradicions i costums que es celebren durant el curs 
escolar. 

 Cercar la documentació necessària i materials per a treballar a l’aula les festes i 

tradicions a Catalunya més importants de l’any.  
 Elaboració d’una memòria final del treball realitzat en grup.  
 Participar activament en diàlegs aportant idees, opinions i arguments. 
 Ampliar coneixements i enriquir-se amb les aportacions del grup. 

 Treballar en equip. 
 Cercar, sintetitzar, organitzar, relacionar i exposar la informació per poder crear el 

material. 

 Cercar, utilitzar i compartir informació en diversos suports digitals. 

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT 

 Orientacions per a l’aplicació dels currículums de religió Catòlica a les escoles de 
Catalunya elaborat pel secretariat interdiocesà per l’ensenyament de la religió a 

Catalunya. 18 de juny de 2015. Tenint en compte les següents lleis i decrets: 
 
a) Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació (LODE). 



 

b) Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació 8LOE), modificada per la Llei 
orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa 

(LOMCE). 
c) Els reials decrets 1513/2006 i 1631/ 2006, pels quals s’estableixen els 

ensenyaments mínims de les etapes d’EP i d’ESO. 
 

 Definició de festa, tradició i costum.  
 Festes, tradicions i costums que es celebren a Catalunya i que són de l’entorn 

immediat a l’alumne.  

 Documentació i materials per treballar les festes, tradicions i costums a l’aula.  
 

HORES DE DURADA 

40h. De setembre de 2017 a gener de 2018 

DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT presencial 

Dimecres 17:45 – 20:30h  

27-09-2017   

15-11-2017   

10-01-2018   

Hi hauran 3 trobades de tots i després es repartirà la feina per cicles: Inicial, Mitjà i Superior. 
Que aquests es poden reunir presencialment segons la necessitat del treball. 

Treball online (drive) o moodle 

MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

Escola Emili Juncadella 

C/ Joan de Garay 12 

08021 Barcelona 

MODALITAT 

Presencial 

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S’ADREÇA L’ACTIVITAT 

Mestres d’educació Primària. 

RESPONSABLE DIRECTE DE L’ACTIVITAT 

Susana Vilar Hervás 

NOMBRE  DE PLACES 

20 



 

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

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES COORDINADORES O TUTORES 

Susana Vilar Hervás 

COST MATRÍCULA 

Afiliats AMRC: Gratuït 
No afiliats: 100 euros 
 

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

- Elaboració de programacions didàctiques , activitats d’ensenyament-aprenentge i 
compartir recursos d’educació primària de l’àrea de Religió Catòlica Treballant 

cooperativament, realitzant i compartint les tasques proposades pel coordinador i la 
resta de companys. 

 
 
REQUISITS OBLIGATORIS PER OBTENIR EL CERTIFICAT 

- Assistència al 80% de les sessions. 

- Presentació de les tasques encomanades (Activitats d'avaluació) 

- 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 Grup de treball 

  •Valoració del coordinador 

 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. 

 

 

 

 

 

 


