El curs es realitzarà en modalitat
online. El contingut del curs estarà
disponible en el campus virtual que
facilitarem als participants.
A
aquest campus, l'alumne podrà
accedir els dies i a les hores que
més li convinguin. 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.
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METODOLOGIA I
AVALUACIÓ

CALENDARI I
MATRICULACIÓ
El preu del curs és de 40 €.
Es pot tramitar la matriculació
mitjançant la pàgina web:
https://matricules.iscreb.org/
Duració del curs: 30 h. on-line,
asincròniques.
Dates de l'activitat: Del 1 de
febrer al 31 de març
Període de matriculació: Del 5
de setembre de 2022 al 31 de
gener de 2023.

CONTACTE

Institut Superior de Ciències
Religioses de Barcelona
Carrer Diputació 231 - 08007 Barcelona
93 454 19 63
secretaria@iscreb.org

Pedres Vives. Patrimoni
cultural en el nou
currículum de Religió
30 H. ASINCRÒNIQUES
MODALITAT ON-LINE
CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT
D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA

PROFESSORAT

Investigarem les
possibilitats
pedagògiques que
presenta el patrimoni
sacre de Catalunya avui. .

OBJECTIUS
Conèixer la competència específica
quarta en el context pedagògic del nou
currículum de Religió.
Estudiar les possibilitats pedagògiques
de les entitats culturals eclesials de
Catalunya (SICPAS, Catalonia Sacra,
Museus Diocesans, etc.)
Estudiar les possibilitats pedagògiques
del bé immoble de temàtica sacra
(catedrals, esglésies, ermites, oratoris,
etc.)
Explorar
possibilitats
de
diàleg
pedagògic amb l’art contemporani des
d’una perspectiva transcendent.
Dissenyar una proposta didàctica
adaptada a l’etapa corresponent del
docent participant.

DESTINATARIS
Mestres i professors de tots els
nivells
educatius:
infantil,
primària, secundària i batxillerat.
L'activitat es promou des de
Barcelona, però pel fet de ser online, es poden inscriure mestres
de tot el territori. Disposem de 30
places.

Eloi Aran Sala. Arquitecte i teòleg.
Màster en Patrimoni Cultural de
l’Església. Docent de l’assignatura
“Animació bíblica de la pastoral” a
l’ISCREB. Actualment és el cap
d’àrea pastoral i socioeducativa de
l’Escola Cristiana.

CONTINGUTS
El nou marc competencial del
currículum de Religió i la competència
específica quarta.
Els recursos pedagògics que tenim a
l’abast des de diferents institucions
eclesials a Catalunya.
Com llegir una església. Elements
d’interpretació de l’espai mistagògic
en perspectiva pedagògica.
Art contemporani de temàtica sacra a
Catalunya i possibilitats de treball a
l’aula.
Eines i acompanyament per al
disseny d’una activitat d’aprenentatge
segons la competència quarta del
nou currículum de Religió.

