
 

ORGANITZA 

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 

DENOMINACIÓ DE l'ACTIVITAT 

ACTIVITATS CREATIVES D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE A L’ÀREA DE RELIGIÓ CATÒLICA, 

CULTURA I VALORS ÈTICS 

CODI GTAFF 

REC0920497 

BREU DESCRIPCIÓ 

Aquest curs vol oferir recursos per a potenciar la creativitat de l’alumnat amb el treball 

de grups cooperatius. Cada alumne amb les seves potencialitats aporta i genera idees. El 

treball cooperatiu estimula i fomenta la creativitat. 

 

OBJECTIUS PREVISTOS 

● Conèixer diferents recursos audiovisuals i plàstics aplicables al desenvolupament de l’ERE 

de primària i secundària. 

●  Aplicar els diferents recursos audiovisuals i plàstics en l’elaboració d’activitats 

d’ensenyament-aprenentatge. 

● Donar a conèixer estratègies i tècniques específiques per poder estimular la creativitat 

en els nostres alumnes.  

● Donar a conèixer experiències per a l’acció educativa en l’àrea de religió catòlica a 

primària i secundària. 

● Innovar en el nostre dia a dia a l’aula a partir de l’aprenentatge col·laboratiu. 

 

CONTINGUTS DE L'ACTIVITAT 

● La creativitat i el procés creatiu. 



● El procés creatiu vinculat a l’Any Litúrgic i les Festes tradicionals. 

● El procés creatiu vinculat a l’ERE de primària-secundària. 

✦ La dramatització i els recursos audiovisuals. 

✦ Els drets humans i l’evangeli de Jesús de Natzaret. 

✦ Cinema a l’aula.  

✦ La creació de murals en 3D. 

✦ Els mapes conceptuals cooperatius en l’elaboració d’activitats de síntesis. 

 

 

HORES DE DURADA 

15h, 12 de presencials i 3 de treball a casa. 

DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 

 

 De  9:30 a 14:00 De 15:30 a 18:30 

2 de desembre de 2017   

13 de gener de 2018   

   

 

MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

 Locals del Sindicat AMRC de lleida. Avda Catalunya 2 7a planta 

MODALITAT 

Presencial 

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S'ADREÇA L'ACTIVITAT 

Professoratde Primària (Cicle Superior) i Secundària. 



RESPONSABLE DIRECTE DE L'ACTIVITAT 

Aurora Rubio Gómez 

NOMBRE  DE PLACES 

20 

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES 

Nom i Cognoms. Ma. Dolors Giménez i Vilà. Diplomada en Ciències Religioses i Llicenciada en 

Filosofia i Ciències de l’Educació.  

 

COST MATRÍCULA 

Afiliats AMRC: Gratuït  

No afiliats: 70 euros 

 
PLA D'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT PER PART DE L’ALUMNE/A 

·Els alumnes hauran de presentar al finalitzar cada sessió, les diferents activitats 

d’aprenentatge dissenyades i exposades  durant les diferents sessions del curs.  

· Els alumnes hauran de realitzar una unitat de programació sobre un projecte 

d'innovació a l'aula a partir de tot el que s'hagi durant les sessions del curs 

 

REQUISITS OBLIGATORIS PER OBTENIR EL CERTIFICAT 
 

·Assistència al 80% de les sessions. 
 
·Presentació de las tascas 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 

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:  Omplint el formulari d’inscripció de cursos de formació 

que es troba a la pàgina web de l’AMRC,www.amrc-cat.org 

 

http://www.amrc-cat.org/

