
 

 
  

 

ORGANITZA 

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 

 DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Diversitat Religiosa a l’aula. Les Branques del Cristianisme. 

CODI GTAFF 

REC1130497 

BREU DESCRIPCIÓ 

Aquest és un curs telemàtic. La metodologia que es farà servir és el 

seguiment i interacció amb els alumnes segons la plataforma moodle. 

Aquesta plataforma telemàtica molt utilitzada per a molts altres cursos 

telemàtics del Departament d'Educació,  ens permetrà posar a l’abast dels 

docents que el realitzaran , les orientacions i recursos necessaris per assolir 

el coneixements dels principis fonamentals de les principals branques del 

Cristianisme i les seves relacions.  

Serà imprescindible que els alumnes matriculats tinguin certes nocions dels 

àmbits digitals (plataforma moodle) i disposin dels materials adequats pel 

seguiment satisfactori del curs (ordinador, connexió optima a internet). 

 OBJECTIUS PREVISTOS 

1. Conèixer l’origen del Cristianisme 

2. Esbrinar els principals motius d’escissions al Cristianisme 

3. Distingir les diverses comunitats cristianes creades a través dels 

principals cismes.  

4. Reconèixer els principals objectius del moviment ecumènic per la unitat 

de les comunitats cristianes al món. 

 

 



 

 
  

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT 

 

1. L’origen del Cristianisme. Primeres comunitats. 

2. El catolicisme i les seves característiques 

3. Els principals cismes a la història del Cristianisme 

4. El moviment ecumènic. 

5. L’Estat actual de les relacions entre les diverses tradicions. 

 

HORES DE DURADA 

30 hores 

 DATES DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Del 1/10/2019 al 1/12/2019 

MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

Barcelona 

MODALITAT 

 Telemàtic 

 NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S’ADREÇA L’ACTIVITAT 

Professorat d’educació Primària, Secundària i Batxillerat. 

RESPONSABLE DIRECTE DE L’ACTIVITAT 

 Susana Vilar Hervás 

 NOMBRE  DE PLACES 

 50 

 RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES 

Jónathan Bacaicoa Valls. Llicenciat en Ciències Religioses i Llicenciat en 

Humanitats. 

 

 



 

 
  

 COST MATRÍCULA 

 

Afiliats AMRC: Gratuït 

No afiliats:      80 € 
 

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

  

 1. Realitzar satisfactòriament totes les activitats dels mòduls (100% de les 

activitats). Hi haurà activitats de diverses tipologies: (Mòdul de fòrum, d’ 

examen, de tasques i de lliçó entre d’altres). 

  

 2. Participar activament a les activitats proposades pel formador( Fòrums i 

debats). 

 

  

 3. Elaborar 1 unitat didàctica mitjançant un PowerPoint a partir de l’ús dels 

recursos i coneixements treballats durant el curs. 
 

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. 
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