

ORGANITZA
Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC)
DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT
Models de bones pràctiques de treball competencial a l’àrea de religió catòlica
CODI GTAFF
REC 1420497
BREU DESCRIPCIÓ
Es tracta d'un curs presencial on tindrà com a objectiu desenvolupar alguns models
metodològics on es puguin desenvolupar el treball competencial a la matèria de Religió.
OBJECTIUS PREVISTOS
1. Explicar la pràctica del projecte, el repte, el cas i la pregunta oberta.
2. Comparar la pràctica del projecte, el repte, el cas i la pregunta oberta a l’àrea de
Religió Catòlica
3. Oferir models de pràctiques docents competencials a l’àrea de Religió Catòlica
4. Adaptar la pràctica docent a la diversitat d’alumnat a l’àrea de Religió Catòlica
5. Avaluar la pràctica docent competencial a l’àrea de Religió Catòlica.
CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT
1. Bona pràctica 1: el projecte
2. Bona pràctica 2: el repte
3. Bona pràctica 3: el cas
4. Bona pràctica 4: la pregunta oberta
5. Bona pràctica 5: activitats d’avaluació competencial
HORES DE DURADA
15 hores.
DATES DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
●
●
●

1/10/22, 10.00-14.00 hores
8/10/22, 10.00-14.00 hores
22/10/22, 10.00-14.00 hores

MUNICIPI DE REALITZACIÓ
CP Biblioteca Camp de l'Arpa - Caterina Albert
C/ Indústria 295 (Barcelona)
MODALITAT
Presencial
NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S’ADREÇA L’ACTIVITAT
Tots els nivells educatius
RESPONSABLE DIRECTE DE L’ACTIVITAT
Sònia Buisán Arnau
NOMBRE DE PLACES
35 places
RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES
Maria Dolors Giménez i Vila
COST MATRÍCULA
Afiliats AMRC: Gratuït
No afiliats: 70€
PLA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT PER PART D’ALUMNE/A
1. L’alumnat tindrà el certificat del curs sempre que hagin assistit a un mínim del 80%
de les hores i superat satisfactòriament el projecte de final de curs.
2. L’alumnat haurà de presentar en finalitzar cada sessió, les diferents activitats
d’aprenentatge dissenyades i exposades i avaluades durant les diferents
sessions del curs per la formadora.
3. L’alumnat haurà de triar una bona pràctica competencial, fer-la en grup cooperatiu i
presentar-la, el darrer dia de classe, per la seva avaluació final.
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



