
 

 
 

 
 

ORGANITZA 

Associació de Mestres de Religió de Catalunya (AMRC) 

DENOMINACIÓ DE l'ACTIVITAT 

Digitalitzem la classe de Religió 

 

 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'Ensenyament ens permetrà posar a l’abast dels docents 

que el cursaran , les orientacions i recursos necessaris per assolir el 

coneixements  d'algunes aplicacions digitals i el seu ús en la creació de 

continguts digitals dins l’aula de Religió. 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). 

CODI GTAFF 

REC1170497 



 

 
 

 

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.  

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

desplegament curricular sobre les “Competències bàsiques de l’àmbit 

digital”  

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

de documents digitals i difusió dels mateixos. 

● Utilitzar les tecnologies digitals per augmentar la motivació i facilitar 

l’aprenentatge amb alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu 

(NESE)  

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

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

 

CONTINGUTS DE L'ACTIVITAT 

● Edició i creació de presentacions amb àudio i vídeo: Knovio 

● Treballar i compartir presentacions de forma segura afegint contrasenya: 

Emaze 

● Versió Instagram per a presentacions: Hakiu Deck 



 

 
 

● Presentacions ràpides i amb un alt valor estètic: Slidebean 

● Crea els teus propis trítips amb Canva 

● Treballar presentacions de forma col·laborativa amb Google Slides 

● Fer una classe molt més visual amb Visme. Crea infografies, gràfics i altres 

continguts. 

● Converteix les presentacions en històries: Swipe. A més permet que els 

alumnes participin contestant enquestes, fent que sigui una experiència 

més atractiva. 

 

HORES DE DURADA 

30 hores 

DATES DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 

Del 08/01/2020 al 08/03/2020 

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 places 

 

CONEIXEMENTS PRÈVIS  

Per a la realització del curs és necessari ordinador, una tablet o mòbil. 
S’utilitzaran les dues eines per realitzar les diferents activitats. 

 

RELACIÓ NOMINAL DE LES PERSONES FORMADORES O TUTORES 

Gregorio Hidalgo Raya. Mestre d’Educació Primària amb Menció 

d’Educació Física. Especialista de Religió. 

COST MATRÍCULA 

Afiliats AMRC: Gratuït 

No afiliats: 80 euros 

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

 

 ● Realitzar satisfactòriament totes les activitats dels mòduls (100% de les 
activitats) Consistiran en: 

  
 1. Edició i creació de presentacions amb àudio i vídeo: Knovio. Crea una 

presentació de la paràbola que més t’agradi. Què haurà de tenir la teva 
presentació? 

 -Un disseny atractiu-Àudio-Vídeo -Imatges 
  
 2. Treballar i compartir presentacions de forma segura afegint contrasenya: 

Emaze. 
  
 3. Crea una presentació on apareguin, al menys, 10 personatges bíblics amb 

la seva imatge i història. Després afegeix una contrasenya per compartir la 
teva presentació. 

  
 4. Versionar Instagram per a presentacions: Hakiu Deck. 
 Fes la presentació d’una diapositiva on promocionis la teva classe de religió.  
  



 

 
 

 5. Edició de Presentacions ràpides i amb un alt valor estètic: Slidebean. 
  
 6. Creació dels teus propis trítips amb Canva. Realització d' un tríptic de 

presentació (informatiu) per a la teva classe de religió.  
  
 7. Treballar presentacions de forma col·laborativa amb Google Slides 
 En grups de 2 persones, feu una presentació relacionada amb les 3 grans 

religions del món (Cristianisme, Judaisme i Islam). Què haurem de treballar? -
Origen -Història-Símbols-Festes -Llocs de culte  

  
 8. Fer una classe molt més visual amb Visme. Crea infografies, gràfics.  
  
 9. Converteix les presentacions en històries: Swipe. A més permet que els 

alumnes participin contestant enquestes. 
  
  
 ● Participar activament a les activitats proposades pel formador( Fòrums i 

debats). 

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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