
 

 

 

 

 

 

ORGANITZA 

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 

 

DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Transformació digital de l’aula de Religió. 

BREU DESCRIPCIÓ 

Curs per atendre les competències digitals docents, en el coneixement de les diferents 

eines i plataformes digitals i el seu ús en la creació de continguts digitals dins l’aula de 

Religió. 

CODI GTAFF 

REC1110497 

 

OBJECTIUS PREVISTOS 

● Aprendre l’ús dels entorns digitals per a la programació i confecció de 

materials d’aprenentatge.  

● Incorporar l’ús de les tecnologies digitals de manera integrada en les 

activitats d’ensenyament-aprenentatge 

● Dissenya les activitats d’ensenyament-aprenentatge, d’acord amb el 

desplegament curricular sobre les “Competències bàsiques de l’àmbit digital” 

● Elaboració de documents, recerca d’informació i confecció de treballs 

enriquits amb el suport de les eines digitals.  

● Edició d’imatges, vídeo i so en la confecció de treballs d’aula, producció de 

documents digitals i difusió dels mateixos.  

● Saber cercar informació i realitzar una valoració crítica del contingut i 

extreure les idees principals i contrastar-les amb altres fonts.  

● Organització del treball en grup, aprendre a liderar un projecte i col·laborar 

en la confecció dels treballs digitals.  

 



 

 

● Utilitza les tecnologies digitals per augmentar la motivació i facilitar 

l’aprenentatge amb alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu 

(NESE) 

● Conèixer i utilitzar un entorn personal d’aprenentatge i fer-ne una valoració 

dels resultats obtinguts.  

● Aprendre a desenvolupar treballs col·laboratius, organitzar les tasques a 

desenvolupar i aportar les diferents habilitats pròpies de cada membre del 

grup.  

● Utilitza recursos tecnològics per publicar i compartir les seves experiències 

docents 

● Fomenta l’ús actiu del mitjans i recursos digitals per dur a terme treball 

col·laboratiu entre els diferents col·lectius de la comunitat educativa 

● Saber emmagatzemar de forma segura la informació, establir un protocol de 

seguretat dels arxius i la seva protecció.  

● Gestiona un espai digital propi com a mitjà per publicar i difondre el seu 

coneixement professional i fer participar a la comunitat educativa 

● Dissenya i implementa activitats i projectes d’innovació a l’aula que 

impliquen l’ús educatiu de les tecnologies digitals 

● Elabora continguts multimèdia per al treball a l’aula en diferents situacions 

d’ensenyament-aprenentatge 

 

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT 

● Creació entorn digital (Genially) 

● Edició i creació video i imatges. (StopMotion; VivaVideo-app-; Kizoa-Pc-; Pic-

Collage-app-; Chroma-key –app-, Kinemaster –app-). 

● Creació formularis ( GoogleForms, Socrative, Edpuzzle -Pc i app-) 

● Gamificació (Kahoot –Pc i app-, Quitzlet, Classtools) 

● Creació CodisQR  

● Presentacions video (Flipgrid –Pc i app-) 

 

HORES DE DURADA 

15 hores. 

 

 

 



 

 

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 

 

Dimecres, 3 de juliol de 2019 De 10h a 14h 

Dijous, 4 de juliol de 2019 De 10h a 14h 

Divendres, 5 de juliol de 2019 De 10h a 14h 

3 hores de treball personal  

 

LLOC: Institut Ermessenda de Girona 

C/ Antic Roca, 38 

17003 Girona 

 

MODALITAT 

Presencial 

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S’ADREÇA L’ACTIVITAT 

Professorat d'Educació Primària i Secundària. 

RESPONSABLE DIRECTE DE L’ACTIVITAT 

Narcís Marquès Boix 

NOMBRE DE PLACES 

25 

CONEIXEMENTS PREVIS 

Per a la realització del curs és necessari portar ordinador, una tablet o mòbil. 

S’utilitzaran les dues eines per realitzar les diferents activitats. 

 

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O 

TUTORES 

Josep Manel Aribau Jové. Professor de Religió a l’Ins Bellulla de Canovelles.  



 

 

http://blocs.xtec.cat/relidigital/ 

 

COST MATRÍCULA 

Afiliats: Gratuït 

No afilitat: 80 € 

 

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

1. Els objectius s’aconseguiran de forma pràctica. Es valorarà la capacitat de 

creació de nous materials i l'edició de recursos ja elaborats per tercers. 

2. A cada mòdul es tractarà un tipus d'activitat i els participants hauran de fer 

una activitat relacionada amb la temàtica tractada a cada mòdul.  

3. Al final del curs cada alumne haurà de ser capaç de crear el seu propi entorn 

de recursos digitals, relacionats amb la classe de Religió dels coneixements 

adquirits a través de la formació. 

 
 
REQUISITS OBLIGATORIS PER OBTENIR EL CERTIFICAT  

 

● Assistència al 80% de les sessions.  

● Presentació de las 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 

 

 

http://blocs.xtec.cat/relidigital/


 

 

TIPUS DE DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT 

A través de la web de l'Associació de Mestres de Religió de Catalunya 

(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. 

 

 
 

 

INSCRIPCIONS: enviant un correu a formacio@amrc.cat o amb el model 

d’inscripció de cursos de formació que es troba a la pàgina web de l’AMRC: 

www.amrc.cat/formacio.html 


