
 

ORGANITZA 

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 

DENOMINACIÓ DE l'ACTIVITAT 

Curs d'Intel·ligència Emocional II 

CODI GTAFF 

REC0550497 

OBJECTIUS PREVISTOS 

El curs pretén oferir propostes i vivències, algunes dinàmiques, per tal de poder dur a 
terme un treball en el desenvolupament emocional amb l'alumnat des del període de 
l'educació infantil fins a l'etapa secundària. 

   Conèixer el desenvolupament emocional des de la infància fins a la pubertat. 

   Experimentar amb dinàmiques i facilitar material per treballar l'educació emocional a 
l'Educació Infantil, Primària i Secundària. 

   Aprendre a valorar els resultats de la roda de la vida com a instrument  i 
conscienciació d'estats ens els diferents àmbits escolar. 

 

CONTINGUTS DE L'ACTIVITAT 

   Desenvolupament emocional dels infants fins a l'adolescència. 

  Propostes i dinàmiques per treballar l'educació emocional des de l'educació infantil 
fins a l'educació secundària. 

  La roda de la vida. 
 
 
 

 

 



HORES DE DURADA 

La durada del curs és de 15 hores, de les quals 12 seràn presencials i 3 no presencials en 
la qual s’haurà d’elaborar unes reflexions i propostes de treball per dur-lo a terme en un 
sector educatiu concret. 

 

DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 

 
 De 10h a  14 30h De 15 30h a 18 30h 

Dissabte , 7 de març 
  

Dissabte , 14 de març 
   

 

3 hores de treball personal  

  

 

MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

Lleida 

Dissabte 7 de març. Acadèmia Mariana. C. Acadèmia 17 

Dissabte 14 de març. CRP del Segrià. Pius XII 4 

MODALITAT 

Semipresencial. 

 

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S'ADREÇA L'ACTIVITAT 

Mestres i professors de primària i secundària de centres públics, concertats i privats. 

RESPONSABLE DIRECTE DE L'ACTIVITAT 

Aurora Rubio Gómez 

NOMBRE  DE PLACES 

20 places 

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O 
TUTORES 

Neus Salvo Arrebola. Mestra de Primària i Educació Física amb un Master en Educació 
Emocional i Benestar. 



COST MATRÍCULA 

 
Afiliats AMRC: Gratuït 
No afiliats: 70 euros 

 

PLA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT 

Criteris i mecanismes per considerar superat el curs als alumnes 

Assistència com a mínim al 80% de les sessions presencials. 
Mostrar una actitud participativa i de motivació a les classes. 
Elaborar i dissenyar una sessió de temporització d'una hora sobre un dels continguts 
tractats al programa i amb la finalitat de poder-ho aplicar a l'aula. 
 

Criteris i mecanisme per avaluar el curs i el formador 

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 (AMRC) www.amrc-
cat.org  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. 

 

INSCRIPCIONS:  enviant un correu a formacio@amrc-cat.org  amb 
el model d’inscripció de cursos de formació que es troba a la 
pàgina web de l’AMRC, www.amrc-cat.org 
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