

ORGANITZA
Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC)
DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT
L’escape room com a recurs competencial en l’àrea de Religió catòlica.
CODI GTAFF
REC1380497
BREU DESCRIPCIÓ
Es tracta d’un curs presencial que té com a objectiu formar els participants en
l’elaboració de l’escape room educatiu des de la base del nou currículum de l’àrea de
religió catòlica.

OBJECTIUS PREVISTOS
1. Motivar
els
docents
en
l’ús
de
la
gamificació
com
a
recurs
d’ensenyament/aprenentatge, en aquest cas des de l’elaboració d’un escape room.
2. Aplicar els continguts del nou currículum en el disseny per l’elaboració de l’escape
room.
3. Dissenyar un exemple d’intervenció basada en els jocs d’escape.

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT
1. Aprofundir en l’escape room com a eina didàctica i motivadora tant en l’àmbit de
l’aprenentatge com en el de les emocions.
2. Reflexionar sobre els avantatges i inconvenients en la creació i aplicació de l’escape
room a l’aula.
3. Desenvolupar la proposta didàctica a partir del nou currículum (sabers bàsics,
objectius, competències, metodologia, avaluació...)
4. Dissenyar l’itinerari per la creació de l’escape room a l’aula de manera motivadora,
eficaç i transversal en el procés d’aprenentatge: contextualització, activitats, reptes...

5. Executar exemples d’escape a l’aula de religió catòlica.

HORES DE DURADA
15 hores
DATES DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
Dissabte 12 de novembre de 10 a 13:30 i de 15:30 h a 18:00 h
Dissabte 26 de novembre de 10 a 13:30 i de 15:30 h a 18:00 h

MUNICIPI DE REALITZACIÓ
Escola Sant Sebastià
Av. Catalunya 12, 43151 Els Pallaresos (Tarragona)
MODALITAT
Presencial

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S’ADREÇA L’ACTIVITAT
Primària
RESPONSABLE DIRECTE DE L’ACTIVITAT
Elizabeth de Manuel Martínez
NOMBRE DE PLACES
35 places
RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES
Maite Muñoz Melgar

COST MATRÍCULA
Afiliats AMRC: Gratuït
No afiliats: 70€
PLA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT PER PART D’ALUMNE/A
1. Participació activa durant les sessions presencials, i realització de les tasques
proposades.
2. Disseny d’un escape room per l’etapa d’educació primària en l’àrea de Religió
Catòlica.
3. Elaboració pròpia d’una proposta didàctica sobre la base del nou currículum que
justifiqui la gamificació.
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



