
  

 Barcelona, 4 de març de 2020 

  

Benvolguts companys i companyes, 
  

El motiu d’aquest escrit és per informar-vos del curs i presentació de materials que              

hem programat pel tercer trimestre d’aquest curs. 

 

 
 
LLEIDA: Innovació a la classe de Religió: metodologia ABP, intel·ligència          
emocional i estratègies de resolució de conflictes. 

 
Lloc: Residència Sant Anastasi. Rambla d’Aragó, 11 (Lleida) 
Dates: Dissabtes 18 d’abril i 25 d’abril de 2020  de 9:30h a 14h i de 16h a 17:30h.  
Formadors: Mamen Blázquez i Fermín Ibañez 
Modalitat: presencial (12 hores presencials i 3 de treball personal). 
Preu: Gratuït associats AMRC; 70 € no associats.  
inscripció 

 

AMRC us convida a una jornada on l’editorial Go Books!,          

ens presentarà uns materials desenvolupats per un       

equip de docents de l’Escola Pia de Catalunya i els          

quals ens serviran per l’ensenyament del fet religiós a         

l’aula. Aquests materials ens permetran treballar la       

diversitat religiosa amb guies didàctiques digitals, materials       

projectables i dos projectes de treball cooperatiu per a Cicle Inicial (en preparació             

CM) 

 

Així doncs, us comuniquem el llocs i els dies on es faran les presentacions. 

 

https://amrc.cat/inscripcio-a-cursos/


BARCELONA. Dissabte 18 d’abril a la Biblioteca Caterina Albert. De 10:30h a            

12:30h. 

TARRAGONA. Dimecres 22 d’abril al Complex Educatiu Laboral de Tarragona          

(Edifici de Gerència). De 17:30 a 19h.  

 

GIRONA Dijous 7 de maig de 18h a 19:30h. Locals Sindicals Generalitat de Girona.              

Gran Vía de Jaume I, 3, 3er. 

 

L'editorial farà entrega a cada assistent d’un dossier amb una mostra del            

material i hi haurà la possibilitat de poder adquirir la carpeta sencera allà             

mateix. En cas d’estar interessat caldrà pagar en efectiu.   

 

Si esteu interessats en participar, heu de fer les inscripcions màxim 15 dies              

abans. (Heu d’escollir en la inscripció segons el lloc on participareu) 

LES PLACES SÓN MOLT LIMITADES!!!!! 

 
Rebeu una  cordial salutació 

Comissió de Formació AMRC. 
  
  

Afilia’t AMRC 
  

@Sindicat_AMRC Facebook AMRC   www.amrc.cat 
 

https://www.instagram.com/sindicat_amrc/  
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