
 

 
  

  

 ORGANITZA 

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 
 

 DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Àrea Visual i plàstica(AVIP) aplicada a la classe de Religió. 

 

CODI GTAFF 

REC1150497 

 

BREU DESCRIPCIÓ 

Es tracta d’un curs presencial, a través del qual es realitzaran diferents activitats plàstiques fent 
un recorregut per les festes cristianes de tots sants, advent i el Nadal. Aquest curs està orientat 
a  donar a conèixer diferents tècniques plàstiques per posar-les en pràctica en la nostra tasca 
docent. 

 

 OBJECTIUS PREVISTOS 

● Conèixer diferents recursos visuals-plàstics aplicables a l’àrea de Religió. 
 

● Treballar els  continguts curriculars de l’àrea de religió mitjançant recursos de l’àrea 
visual i plàstica. 

 
● Elaborar diferents projectes visuals i  plàstics a partir dels continguts treballats.  

 

 

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT 
 

Aquests curs es divideix en quatre blocs que es distribuiran al llarg de les sessions. Tots els 
continguts es treballaran des de l’àrea visual i plàstica. 
 

● Festivitat de Tots Sants i la castanyada. 
 

● L’advent. 
 

● El Nadal 
 

● Obres d’art de caràcter religiós. 



 

 
  

 

 HORES DE DURADA 

 

La durada del curs és de 15 hores. 

 

 DATES DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

 Dates  Horari 

 Dissabte 19 d’octubre  De 09:30 a 14:00 i de 15:30 a 18:30 

Dissabte 26 d’0ctubre  De 09:30 a 14:00  

MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

Local Sindical AMRC. Avinguda Catalunya 2, Planta 7. Lleida 

 

 MODALITAT 

 Presencial. 

 NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S’ADREÇA L’ACTIVITAT 

Professorat d’educació Primària. 

 RESPONSABLE DIRECTE DE L’ACTIVITAT 

 Aurora Rubio 

 NOMBRE  DE PLACES 

20 places. 

 

 RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES 

 

Anna Paula Pinto Miguel, Diplomada Educació Infantil. 

 

  



 

 
  

 COST MATRÍCULA 

 
Afiliats AMRC: Gratuït 
No afiliats:      70 € 
 

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

 

➢ Participar activament en el curs, col·laborant en les activitats i tasques suggerides per 
les formadores. 

➢ Elaborar diverses activitats  visuals i plàstiques  amb les tècniques adquirides : 

 

-  Festivitats Religioses: (Tots Sants, Advent, Nadal). 
 

- Obres d’art de caràcter religiós ( Pantocràtor). 
 

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. 

 

 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. 

 


