
ORGANITZA
Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC)

DENOMINACIÓ DE l'ACTIVITAT

 RELIGIÓ 2.O CREACIÓ ACTIVITATS AMB JCLIC

CODI GTAFF
REC0560497

OBJECTIUS PREVISTOS

Aprendre l'ús de l'eina de creació de recursos educatius digitals “JClic”.

Elaborar  activitats digitals  i  aprenentatge centrades en l'ensenyament de la Religió  en les
diferents etapes educatives.

Realització de projectes d'activitats educatives centrades en el tema de la simbologia en la
Bíblia i les religions; els personatges bíblics; tradicions i costums del poble jueu.

Saber  integrar  les  activitats  digitals  pròpies  i  d'altres  en  la  pràctica  docent  dins  l'aula,
adaptant-les a les competències digitals de cada etapa educativa.

Realitzar treballs col·laboratius entre diferents grups, per crear un banc de recursos compartit
i adreçat a diferents etapes educatives.

CONTINGUTS DE L'ACTIVITAT

•Conèixer i instal·lar el programari Jclic i Jclic Author.

•Gestió de la biblioteca de recursos i aspectes generals d'ús del programari.

•Creació d'activitats amb l'eina Jclic Author.



Associació

Jocs de memòria.

Identificació i exploració

Trencaclosques.

Text.

Resposta escrita.

Mots encreuats.

Sopa de lletres.

•Personatges principals de la Bíblia, història i tradicions.
•Elements simbòlics en la Bíblia i en les religions.

•Tradicions festives i rituals del poble jueu.

HORES DE DURADA

        El curs constarà de 30 hores, en les que es treballaran els aspectes teòrics i pràctics per poder
dur a terme els diferents tipus d'activitat i l'elaboració d'un projecte final.

DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT
El curs s'impartirà entre el 13 d’abril al 6 de juny.

MUNICIPI DE REALITZACIÓ
On line

MODALITAT
On line

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S'ADREÇA L'ACTIVITAT
Mestres de Primària i professorat de Secundària

RESPONSABLE DIRECTE DE L'ACTIVITAT
Josep Manel Aribau Jové



NOMBRE  DE PLACES

Màxim 25 places

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES

Josep Manel Aribau Jové.  Professor de Religió a secundària des de fa 18 anys a l'INS Bellulla
(Canovelles). Llicenciat en Teologia, he realitzat diversos cursos amb els aprenentatges digitals:
Creació pàgines web, Pissara digital, blocs, Moodle, Linkat, Eines Google. He realitzat en Grau
Mig d'Aplicacions i gestió de sistemes Informàtics. Actualment treballo amb els alumnes en el
projecte educat 2.0, a partir de la creació de diversos cursos en l'entorn Moodle i blocs.

COST MATRÍCULA
Gratuït

PLA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT

Criteris i mecanismes per considerar superat el curs als alumnes

• Participació en les activitats que es realitzaran  al llarg del curs.

• Presentació d'un projecte per desenvolupar dins de l'aula.

• Valorar el treball col·laboratiu en els grups.

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.a  mrc.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:  a l'apartat d'inscripció als cursos de formació de la pàgina
web de l’AMRC, http://www.amrc.cat/inscripcio-a-cursos/


