
 
  

 
 

ORGANITZA 

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 

DENOMINACIÓ DE l'ACTIVITAT 

 

“CONNECTEM! Recursos per una classe de Religió significativa” 

 

CODI GTAFF 

REC0980497 

BREU DESCRIPCIÓ 

Aquest és un curs presencial pensat per oferir als participants una sèrie de recursos que els 

siguin útils i alhora els generin confiança per tal de procurar que els continguts i valors de la 

classe de Religió  s’assimilin per mitjà d’una relació significativa Mestre-Alumnat. 

OBJECTIU PREVIST 

 

● Conèixer quins són els problemes que tenen els professors de Religió per connectar amb 

l’alumnat. 

● Oferir als participants una sèrie de recursos que els siguin útils per a la tasca que porten 

a terme. 

● Donar a conèixer diferents metodologies i tècniques per afavorir la participació de 

l’alumne en l’classe de religió a educació primària, Educació Secundària Obligatòria i 

Batxillerat.  

● Donar-los eines que generin confiança,  per tal de procurar que els continguts i valors de 

la classe de Religió  s’assimilin per mitjà d’una relació significativa Mestre-Alumnat. 

 

 



 
  

CONTINGUT DE L'ACTIVITAT 

● Quins són els “problemes de connexió” amb què ens trobem a la classe de religió, 

quines són les dificultats,... 

● Dinàmiques, eines, camins, recursos,...per tal de navegar amb el vent a favor.    

● Treball de diferents metodologies i tècniques motivadores que afavoreixen 

l’aprenentatge i adquisició del coneixement per part de l’alumnat a l’àrea de religió 

d’educació primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat  

● Anàlisi  conjunt de les actituds necessàries per tal que es doni una experiència i un 

aprenentatge significatiu. 

 

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 una reflexió i alguna proposta de treball per dur-lo a terme en un sector 

educatiu concret. 

 

DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 

 

 

 De 10 a 14 hores 

Dissabte ,17 de Novembre de 2018  

Dissabte, 24 de Novembre de 2018  

Dissabte 1 de Decembre de 2018  

3 Hores de treball personal  

 

MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

Casal Bisbe Cartanya-centre Cultural. 

C/Anrich Roca ,38 

17003 (Girona) 

MODALITAT 

Presencial. 



 
  

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S'ADREÇA L'ACTIVITAT 

Professorat d’educació Primària, Secundària i Batxillerat. 

RESPONSABLE DIRECTE DE L'ACTIVITAT 

Narcís Marquès i Boix 

NOMBRE  DE PLACES 

 25 places 

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES 

M Carme Molist i Subirachs, Mestra, Llicenciada en Filologia i en Ciències de l’Educació, 

Diplomada i Postgrau en Teologia Fonamental, Especialitzada en Pastoral Juvenil i 

Catequètica. 

COST MATRÍCULA 

Afiliats AMRC: Gratuït 

No afiliats: 70 euros 

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

● Participar activament en el curs, col·laborant en les activitats i tasques suggerides per la 

formadora i la resta d'assistents 

● Elaborar una dinàmica motivadora per introduir algun dels conceptes apuntats en el 

programa i que sigui coherent i adaptada als infants/adolescents destinataris. 

● Enumerar tres tècniques de les que hem treballat al curs per tal de fer més dinàmica la 
classe de religió. 
 

 
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 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 
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. 

 

 
 


