ORGANITZA
Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC)
DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT
Competència digital docent a l’àrea de religió
BREU DESCRIPCIÓ
Aquest és un curs presencial.
Es proporcionarà els materials dels tutorials de les diferents aplicacions
digitals que es treballaran en el curs, a més d'altres, que podran accedir-hi
per a la seva consulta.
Presentació dels documents principals referits a les competències digitals
docents, dissenyats pel Departament d'Ensenyament i la Comissió Europea
d'Educació.
CODI GTAFF
REC 1370497
OBJECTIUS PREVISTOS
1. Adquirir el coneixement i la pràctica d'algunes eines digitals per a la
creació de continguts educatius i la seva aplicació dins l'aula.
2. Aprendre l’ús dels entorns digitals per a la programació i confecció de
materials d’aprenentatge.
3. Incorporar l’ús de l'edició i digitalització en les activitats d’ensenyamentaprenentatge.
4. Dissenyar
activitats d’ensenyament-aprenentatge a partir de la
confecció de formularis interactius.

5. Elaboració de documents, recerca d’informació i confecció de treballs
enriquits amb el suport de les eines digitals.
6. Elaboració de continguts d’ensenyament aprenentatge gamificats per a
l’aula.

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT
● Gestió d’aula (adittio i classroom)
● Presentacions (Canva i Genially)
● Creació d’activitats (liveworksheets, educaplay, nearpod)
● Pissarres digitals (Jamboard, explain everthing)
● Video-Quizz (edpuzzle, Flipgrid, Stopmotion)
HORES DE DURADA
15 Hores. 12 hores presencials + 3 hores de treball personal



DATES DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
 ates
D
Horari
Dimecres 13/07/2022
De 10 a 14:00
Dijous 14/07/2022
De 10 a 14:00
Divendres 15/07/2022
De 10 a 14:00
3 Hores de Treball personal
MUNICIPI DE REALITZACIÓ
Institut Ermessenda de Girona
C/Antic Roca, 38
17003 Girona
MODALITAT
Presencial
NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S’ADREÇA L’ACTIVITAT
Professorat d'Educació Primària i Secundària.
RESPONSABLE DIRECTE DE L’ACTIVITAT

Narcís Marquès Boix

NOMBRE DE PLACES
35
CONEIXEMENTS PREVIS
Per a la realització del curs és necessari i imprescindible uns coneixements
mínims en l’ús informàtic. Cal portar ordinador personal.
RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES
Josep Manel Aribau Jové. Professor de Religió a l’INS Bellulla de Canovelles.
http://blocs.xtec.cat/relidigital/
COST MATRÍCULA
Afiliats: Gratuït
No Afiliats: 70 €
L’AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT PER PART DE L’ALUMNE/A
● Executar satisfactòriament totes les activitats dels mòduls (100% de les
activitats).
● Completar satisfactòriament els formularis de cadascun dels diversos
mòduls. Aquests formularis estaran compostos per preguntes on els alumnes
hauran de triar, entre diverses opcions, la resposta correcta.
● Participar activament a les activitats proposades pel formador (Fòrums i
debats).

REQUISITS OBLIGATORIS PER OBTENIR EL CERTIFICAT
1. Assistència al 80% de les sessions.
2. Presentació de les tasques encomanades (activitats d'avaluació)
3. Pel que fa al grau de satisfacció dels alumnes, 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
(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.

