
 

ORGANITZA 

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 

 

DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Treball cooperatiu per l’elaboració de programacions competencials, 

activitats i recursos a l’ àrea curricular d’ Educació Primària en la matèria 

de Religió Catòlica. 

CODI GTAFF 

REC 1160497 

BREU DESCRIPCIÓ 

Es tracta d’un curs semipresencial on els participants treballaran 

cooperativament en l’ elaboració d’una programació d’aula per 

competències, concreció d’activitats d’aprenentatge i d’avaluació, i 

recursos i metodologies per a l’àrea de Religió Catòlica d’educació 

primària. 

OBJECTIUS PREVISTOS 

1. Dissenyar una programació competencial per l’àrea de religió catòlica de 

l’etapa d’educació primària.  

2. Elaborar materials i recursos pràctics per a l’execució de la programació 

competencial a l’aula.  

3. Compartir diferents realitats, recursos i metodologies per enriquir la 

pràctica educativa a l’aula de religió. 

4. Concretar i planificar activitats d’aprenentatge i d’avaluació 

competencial per l’aula de Religió Catòlica. 

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT 

1. Orientacions per a l’aplicació dels currículums de Religió Catòlica a les 

escoles de Catalunya elaborat pel secretariat interdiocesà per 

l’ensenyament de la religió a Catalunya. 18 de juny de 2015.  
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2. El currículum de primària en la programació per competències a l’aula 

de Religió Catòlica.  

3. Estratègies i metodologies per la pràctica educativa del docent 

especialitzat en Religió Catòlica 

4. L’adequació i la redacció dels objectius i els continguts. 

5. L’avaluació per aprendre: les funcions de l’avaluació, les rúbriques i els 

graus d’assoliment.  

HORES DE DURADA 

45h. De setembre de 2019 a febrer de 2020  

DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT presencial 

 

Dissabtes 9:30 – 13:30h 15:30 – 17:30 

21-09-2019   

30-11-2019   

01-02-2020   

Es duran a terme 3 sessions presencials. (16h) 

En la primera sessió es presentaran els objectius i els continguts als 

participants del curs, es concretaran les tasques a realitzar sobre la 

programació i es crearan grups cooperatius per treballar a través de l’espai 

online. (Drive o moodle) 

En la segona sessió es compartiran les tasques realitzades i es guiarà els 

participants per a la realització de materials i activitats concretes 

mitjançant el treball cooperatiu a través de l’espai online.  

En la darrera sessió es posarà en comú tot el material elaborat pels 

participants, donant forma a la programació i concretant tots els elements 

que la conformen.  

Durant les sessions no presencials es farà treball de grup mitjançant l’espai 

online (drive o moodle) i es despondrà del local sindical com a punt de 

trobada pels companys que vulguin reunir-se personalment.  



 

 

MUNICIPI DE REALITZACIÓ 

Local sindical de l’Amrc a Lleida. Avda  Catalunya 2 7a planta 

25002 Lleida 

MODALITAT 

Semipresencial 

NIVELL DEL PROFESSORAT AL QUAL S’ADREÇA L’ACTIVITAT 

Mestres d’educació Primària. 

RESPONSABLE DIRECTE DE L’ACTIVITAT 

Aurora Rubio Gómez 

NOMBRE  DE PLACES 

20 

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES COORDINADORES /TUTORES 

 

Elia Luque Boleda 

 

COST MATRÍCULA 

 

Afiliats AMRC: Gratuït 

No afiliats: 100 euros 

 

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

 

1. Elaboració dels materials i realització de les tasques proposades pel 

coordinador i els companys del grup de treball. (activitats d’avaluació). 

 

2. Participació activa durant les sessions presencials, i amb el grup 

cooperatiu durant les sessions no presencials.  

 



 

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

 

3. Disseny d’una programació competencial d’educació primària per a l’àrea 

de Religió Catòlica, concretant les unitats didàctiques i especificant les 

activitats d’ensenyament-aprenetatge, les activitats i instruments 

d’avaluació i els materials necessaris. (Producte final elaborat en grup) 

 

REQUISITS OBLIGATORIS PER OBTENIR EL CERTIFICAT 

 

1. Assistència al 80% de les sessions. 

2. Presentació de les tasques encomanades (Activitats d'avaluació) 

3. Enquesta per via telemàtica on es recullen dades referents a tres 

aspectes: 

  •Dades estadístiques i d'interessos de formació 

  •Valoració del Grup de treball 

  •Valoració del coordinador 

 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. 

 

 

 

 

 

 


