

ORGANITZA
Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC)
DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT
L'ús de la metodologia competencial a la matèria de Religió.
CODI GTAFF
REC1430497
BREU DESCRIPCIÓ
Es tracta d’un curs presencial on els participants aprofundiran en el coneixement del
currículum i la normativa vigent donant especial èmfasi a la metodologia i l’elaboració
d’activitats i dinàmiques competencials, tot facilitant la tasca de programació en l’àrea de
Religió Catòlica d’educació primària.
OBJECTIUS PREVISTOS
1. Aclarir la terminologia del currículum per competències d’educació primària i de la
normativa vigent referent a la programació competencial.
2. Aprofundir en les estratègies metodològiques, les dinàmiques i la concreció d’activitats
que comporta la programació didàctica.
3. Compartir diferents realitats i metodologies per enriquir la pràctica educativa a l’aula de
religió.
4. Concretar i planificar activitats i dinàmiques competencials per l’aula de Religió Catòlica.
CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT
1. Orientacions per a l’aplicació dels currículums de Religió Catòlica a les escoles de
Catalunya elaborat pel secretariat interdiocesà per l’ensenyament de la religió a Catalunya.
2. El currículum de primària en la programació per competències a l’aula de Religió
Catòlica.
3. Estratègies i metodologies per la pràctica educativa del docent especialitzat en Religió
Catòlica.
4. Activitats per aprendre a aprendre: progressió de les activitats al llarg de la unitat
segons la complexitat cognitiva.

5. L’adequació de la metodologia, les activitats i les dinàmiques per facilitar l’assoliment
dels objectius i el desenvolupament de competències.

HORES DE DURADA
15 hores.
DATES DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
Sessió 1 dissabte 05/11/2022 10:00 18:00
Sessió 2 dissabte 19/11/2022 10:00 18:00
MUNICIPI DE REALITZACIÓ
Academia Mariana
C. Academia 17 (Lleida)
MODALITAT
Presencial
NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S’ADREÇA L’ACTIVITAT
Tots els nivells educatius
RESPONSABLE DIRECTE DE L’ACTIVITAT
Aurora Rubio
NOMBRE DE PLACES
35 places
RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES
Elia Luque Boleda
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 pel coordinador.
2. Disseny d’una activitat competencial d’ensenyament-aprenentatge per
educació primària per a l’àrea de Religió Catòlica.
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



