ORGANITZA
Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC)

DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT
Com treballar els Valors a partir de la Bíblia (Antic Testament), l’art i el cinema a la classe
de Religió (Part 1).

CODI GTAFF
REC1330497

BREU DESCRIPCIÓ
Es tracta d’un curs telemàtic a partir de la plataforma Moodle, on es treballarà com
desenvolupar alguns dels principals valors educatius a la classe de Religió a partir de
l’estudi i anàlisi d’alguns del principals personatges dels textos bíblics (Antic Testament),
l’art i el cinema.

OBJECTIUS PREVISTOS
-

Reconèixer alguns dels principals valors en la formació docent.
Analitzar i identificar alguns dels principals valors educatius desenvolupats al
currículum de primària i secundària.
Esbrinar quins valors educatius es poden extreure d’una font històrico-literària com
és la Bíblia a partir dels seus textos i personatges més emblemàtics.
Fer ús de l’aportació de les arts i el cinema en el coneixement, desenvolupament i
exemplificació dels principals valors educatius.
Prendre consciència de la contribució de la matèria de Religió en el
desenvolupament del procés d’ensenyament-aprenentatge d’aquests valors
educatius.

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT
-Anàlisi i enfocament del tractament dels valors en la formació docent.
-Identificació d’alguns dels principals valors a desenvolupar en l’àmbit educatiu
(Diligència, humilitat, paciència, honestedat, responsabilitat, confiança, cooperació,
generositat, perseverança, etc.)
-Classificació dels valors.
- La Bíblia (Antic Testament) com a eina didàctica i font d’inspiració literària en la
transmissió del coneixement dels valors educatius més rellevants.
-Art i cinema com a recurs pedagògic pel coneixement, desenvolupament i acceptació dels
valors educatius recollits als currículum.

HORES DE DURADA
30 Hores

DATES DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
Del 12/01/22 al 12/03/22

MUNICIPI DE REALITZACIÓ
Barcelona

MODALITAT
Telemàtica (Online)

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S’ADREÇA L’ACTIVITAT
Primària-Secundària

RESPONSABLE DIRECTE DE L’ACTIVITAT
Susana Vilar Hervás

NOMBRE DE PLACES
35 places

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES
Jónathan Bacaicoa Valls ( Llicenciat en Ciències Religioses i Humanitats)

COST MATRÍCULA
Afiliats AMRC: Gratuït
No afiliats: 100 €

PLA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT PER PART D’ ALUMNE/A
-Finalització i lliurament del 80% de les activitats del curs, superant la nota mínima de 5
en cadascuna d’elles.
-Participació activa en les dinàmiques i el fòrum de Moodle, un mínim de dues aportacions
per mòdul.
Elaboració d’una activitat d’ensenyament-aprenentatge a partir dels coneixements
adquirits per posar en pràctica a l’aula.
-Completar la valoració final del curs i del formador.

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 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.

