

ORGANITZA
Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC)
DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT
Com Treballem el Nou Currículum a la classe de Religió
CODI GTAFF
REC1390497
BREU DESCRIPCIÓ
Es tracta d'un curs telemàtic adreçat als mestres de Religió de tots els nivells. Els
participants aprofundiran en l'anàlisi i el coneixement del nou currículum i la normativa
vigent, posant especial èmfasi en l'avaluació per competències i en l'aprenentatge-servei
com a oportunitat de disseny de situacions d'aprenentatge, que permeten fer visible el
servei en la branca de les humanitats que la matèria aporta en benefici de la societat.
OBJECTIUS PREVISTOS
1. Analitzar el nou currículum de Religió a tots els nivells.
2. Reflexionar sobre la relació existent entre les situacions d’aprenentatge, els criteris
d’avaluació i els instruments d’avaluació.
3. Compartir diferents situacions d'aprenentatge i metodologies per enriquir la pràctica
educativa a la classe de Religió.
4. Identificar i dissenyar projectes d’aprenentatge-servei desenvolupats en diferents
etapes educatives.
5. Concretar i planificar instruments d’avaluació competencial per l’aula de Religió
Catòlica.

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT
1. Mòdul 1. Components curriculars de la LOMLOE i nou currículum de
Religió Catòlica. (Totes les etapes educatives)
1.1. Reflexió inicial: Per què encara és més imprescindible l'Ensenyament Religiós
Escolar?
1.2. Components curriculars de la LOMLOE.

1.3. Nou currículum de Religió. Aprenentatges essencials: competències
específiques, coneixements bàsics, criteris d'avaluació, situacions d'aprenentatge.
1.4. Orientacions metodològiques i per a l’avaluació. Principis i enfocaments
inspiradors.
2. Mòdul 2. Avaluar en clau competencial. (Totes les etapes educatives)
2.1. Què és avaluar?
2.2. L’avaluació com a eina d’aprenentatge.
2.3. Criteris d'avaluació al nou currículum de Religió.
2.4. Situacions d’aprenentatge i la seva avaluació.
3. Mòdul 3. Dissenyar situacions d’aprenentatge. Aprenentatge-servei
com a oportunitat de fer visible el servei humanitzador que l'ERO ofereix
a la societat.
3.1. Què és l'aprenentatge servei?
3.2. Disseny i contextualització curricular de projectes d’aprenentatge servei des de
la classe de Religió.
3.3. Avaluació i millora de projectes d’aprenentatge-servei.
3.4. Conclusions.
4. Mòdul 4. Activitat final a realitzar pels participants de la formació:
Disseny i contextualització curricular d'una situació d'aprenentatge per a l'etapa
corresponent a l'àrea o matèria de Religió Catòlica, on s'especifiquin els instruments
d'avaluació.

HORES DE DURADA
15 hores.
DATES DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
● Dilluns 12 de setembre del 2022 16:30 a 19:30.
● Dimecres 21 de setembre del 2022 16:30 a 19:30.
● Dilluns 26 de setembre del 2022 16:30 a 19:30.
Oferim l'oportunitat de fer una sessió voluntària de 2 hores de durada per avaluar i
acompanyar el treball final.

MUNICIPI DE REALITZACIÓ
Barcelona
MODALITAT
Telemàtic (Online)
NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S’ADREÇA L’ACTIVITAT
Tots els nivells educatius
RESPONSABLE DIRECTE DE L’ACTIVITAT
Elizabeth de Manuel Martínez

NOMBRE DE PLACES
35 places
RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES

Isabel Gómez Villalba isabelgvillalba@gmail.com
Sergio Calleja Muñoz scalleja@maristassegovia.org
COST MATRÍCULA
Afiliats AMRC: Gratuït
No afiliats: 100€
PLA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT PER PART D’ALUMNE/A

1. Participació activa durant les sessions presencials via Meet, i
realització de les tasques proposades.
2. Dissenyar i contextualitzar curricularment diferents situacions
d’aprenentatge des de la classe de Religió.
3. Concretar i planificar instruments d’avaluació competencial per
l’aula de Religió Catòlica.
4. Completar la valoració final del curs i del formador/a.
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



