
 

 

ORGANITZA 

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 
 

DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Recursos web aplicats a l’àrea de religió 

CODI GTAFF 

REC0  0660497 

BREU DESCRIPCIÓ 

Internet ofereix multitud de materials que poden ser de gran utilitat per a l'aprenentatge. 
Amb aquest curs es pretén que els professors coneguin quatre programes disponibles a 
través de la xarxa i que sàpiguen treure profit dels mateixos en l'acció docent quotidiana. 

 

OBJECTIUS PREVISTOS 

 Conèixer diferents recursos web i eines útils pel professorat. 
 Familiaritzar-se amb els diferents recursos web adreçats al professorat. 
 Saber utilitzar les eines treballades al curs. 
 Reconèixer els avantatges d’aquestes eines a l’aula de religió. 
 Elaborar i aplicar els documents en línia.  

 

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT 

 Eines i aplicacions web: Prezzi, Glogster, Google Sites i Blogger. 
 Recursos web que poden millorar la tasca docent. 
 Aplicació dels recursos treballats al curs a l’escola. 
 Relació de l’assignatura de religió i les noves tecnologies.  
 Materials en línia. 

 
 

HORES DE DURADA 

30 hores: 15 hores d’activitats teòriques i 15 hores de pràctiques, repartides en 4 mòduls 
de 7 hores i un d’introducció i altre final d’1 hora cadascú.  

 



 

 

DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 

 

Mòdul 0 presentació: dilluns 11 i 
dimarts 12 de gener de 2016 

Presentació personal i reflexió al fòrum d’un 
article sobre les noves tecnologies aplicades a 
l’educació. 

 Mòdul 1: del dimecres 13 de gener al 
dimecres 20 de gener de 2016 

Prezi: teoria, qüestionari coneixements 
adquirits, pràctica: crear una presentació i 
participació al fòrum. 

 Mòdul 2: del dijous 21 de gener al 
dijous 28 de gener de 2016 

Glogster: Teoria, qüestionari coneixements 
adquirits, pràctica: realització pòster interactiu i 
participació al fòrum.  

 Mòdul 3: del divendres 29 de gener al 
divendres 5 de febrer de 2016 

Google Sites: teoria, qüestionari coneixements 
adquirits, pràctica: creació d’una pàgina 
d’activitats i participació al fòrum. 

Mòdul 4: del dissabte 6 de febrer al 
dissabte 13 de febrer de 2016 

Blogger: teoria, qüestionari coneixements 
adquirits, pràctica: creació d’un blog i 
participació al fòrum. 

 Mòdul final: diumenge 14  i dilluns 15 
de febrer de 2016 

Reflexió final del curs i enquesta. 

 

MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

Tarragona 

MODALITAT 

Curs online. 

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S’ADREÇA L’ACTIVITAT 

Professorat d’Educació Primària, Secundària i Batxillerat.  

RESPONSABLE DIRECTE DE L’ACTIVITAT 

Elizabeth de Manuel Martínez 

NOMBRE  DE PLACES 

Màxim 25 

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES 

Ignacio Aleixandre Catalá: Llicenciat en Història per la Universitat de València i graduat en 
Ed. Primària amb menció d’Ed. Física i Llengua estrangera: anglès. Actualment professor 
en el CFA de Montblanc. 
 



 

INSCRIPCIONS:  Omplint el formulari d’inscripció de cursos de formació 
que es troba a la pàgina web de l’AMRC, www.amrc.cat 

 

COST MATRÍCULA 

Afiliats AMRC: Gratuït 
No afiliats: 100 euros 
 

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

-  Presentar de forma correcta les activitats demanades a cada mòdul, els quals seran 
avaluats pel professor a través del mateix Moodle. 

 
 
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 

A través de la web de l'Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 
www.amrc.cat 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. 

 

 

 

 

 

 

 


