
 
     

 
 

ORGANITZA 

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 

DENOMINACIÓ DE l'ACTIVITAT 

Innovació a la classe de religió: Metodologia ABP, intel·ligència emocional i estratègies 
de resolució de conflictes 

CODI GTAFF 

REC1300497 

BREU DESCRIPCIÓ 

Es tracta d’un curs orientat al planificar un projecte per a l'àrea de Religió a partir de la 

metodologia ABP així com, oferir un marc d'intervenció en el context educatiu del 

professorat de religió, mitjançant el foment d'habilitats socials, intel·ligència emocional 

i estratègies de resolució de conflictes.  

OBJECTIUS PREVISTOS 

 
● Creació d'un projecte en la classe de religió a partir de la metodologia ABP. 

 
● Aprendre a emplenar un canvas i a través d'ell planificar una programació d’aula. 

 
● Establir un marc conceptual sobre la resolució de conflictes i la intel·ligència 

emocional. 
 

● Proveir d’eines al professorat per a treballar la mediació i resolució de conflictes a 
l’aula. 
 

● Oferir alguns recursos que afavoreixen la intel·ligència emocional a l’aula i la 
influència positiva en l’alumnat. 

 



 
     

 

CONTINGUTS DE L'ACTIVITAT 

 

● Presentació dels beneficis de la metodologia ABP. 

● El canvas. 

● Prevenció de conflictes en el context educatiu i mediació a l'aula. 

● Creació d'entorns i reforços positius. 

● Estratègies, dinàmiques i tècniques d'intervenció a l'aula,  

● Foment d'habilitats socials i estratègies d'intervenció. 

 

HORES DE DURADA 

 

La durada del curs és de 15 hores, de les quals 10 seran presencials de manera telemàtica  i 5 no 

presencials on s’haurà de desenvolupar un projecte d’aula aplicant els coneixements obtinguts al 

curs. 

DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 

 

Els dies i hores de connexió telemàtica obligatòria seran: 

   

Dijous, 1 de juliol de 2021 De 10 a 13 h  

Divendres, 2 de juliol de 2021 De 10 a 12 h  

Dilluns, 5 de juliol de 2021 De 10 a 13:30 h  

Dimecres, 7 de juliol de 2021 De 10 a 11:30  
 

MODALITAT 

Online. 



 
     

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S'ADREÇA L'ACTIVITAT 

Professorat d’educació Primària, Secundària i Batxillerat. 

RESPONSABLE DIRECTE DE L'ACTIVITAT 

Aurora Rubio Gómez 

 

NOMBRE  DE PLACES 

 50 places 

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES 

Mamen Blázquez i  Fermín Ibáñez García. 

COST MATRÍCULA 

Afiliats AMRC: Gratuït 

No afiliats: 100 euros 

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

 

● Assistència al 80% de les sessions (10 h presencials).  
 

● Participar activament en el curs, col·laborant en les activitats i tasques suggerides 
per la formadora i la resta d'assistents. 

 
● Elaborar un projecte d’aula introduint alguns dels conceptes apuntats durant el 

curs. 

 

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 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. 

 


