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La programació
de religió a l'ESO
a partir del nou
currículum
LOMLOE

Metodologia i avaluació

El curs es realitzarà en modalitat
online. El contingut del curs estarà
disponible en el campus virtual que
facilitarem als participants. A aquest
material es podrà accedir els dies i
les hores que millor convinguin a
l'alumne.  L'avaluació es farà de
manera contínua, el producte final
seran les programacions
realitzades. Serà necessari obtenir
la qualificació d'apte per obtenir la
certificació de l'aprofitament de
curs.

Calendari

Duració del curs: 30 h. on-line,
asincròniques. 
Dates de l'activitat: Del 4
d'octubre al 2 de desembre de
2022.
Període de matriculació:
5/09/2022 - 3/10/2022.

Matriculació
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2a edicióEl preu del curs és de 40 €. Període
de matriculació: Del 5 de setembre
al 3 d'octubre, mitjançant la pàgina
web: https://matricules.iscreb.org/

https://matricules.iscreb.org/


Coneixerem,
analitzarem i
aprendrem a

programar per
competències a
partir del nou
currículum de

Religió catòlica
LOMLOE

OBJECTIUS

Familiaritzar-se amb el nou
currículum de religió catòlica a l’ESO. 
Analitzar el nou currículum i
seqüenciar els seus elements per
tal de poder elaborar les
programacions de les unitats
didàctiques o situacions
d’aprenentatge.
Aplicar els aprenentatges fets
durant el curs en la programació
d’unitats didàctiques o situacions
d’aprenentatge per als quatre
cursos de l’ESO.

CONTINGUTS

El currículum competencial de
religió catòlica LOMLOE a l’ESO.
Competències específiques,
criteris d’avaluació, sabers bàsics i
situacions d’aprenentatge al nou
currículum de religió catòlica
LOMLOE .
La programació competencial
d’unitats didàctiques i situacions
d’aprenentatge.

Mar Marquès i Cinca
Ferran Piñeiro i Rodríguez

Professorat

Destinataris

El nivell del professorat al qual
s'adreça l'activitat és el d'Educació
Secundària Obligatòria. L'activitat
es promou des de Barcelona, però
pel fet de ser on-line, s'hi pot
inscriure professorat de tot el
territori. Disposem de 30 places.

https://www.iscreb.org/ca/iscreb/invitatses/llic-mar-marques-i-cinca/144/102
https://www.iscreb.org/ca/iscreb/professorat-no-estable/llic-ferran-pineiro-i-rodriguez/122/74

