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 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.

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
Dates de l'activitat: Del 31 de
gener al 31 de març.
Període de matriculació: 5/09/22
al 30/01/23.

CONTACTE

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

Testimonis bíblics
i currículum
30 H. ASINCRÒNIQUES
MODALITAT ON-LINE
CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT
D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA

PROFESSORAT

Coneixerem testimonis
bíblics per a treballar
diferents temàtiques i
valors vinculats al
currículum de religió.
OBJECTIUS
Conèixer
diferents
personatges
bíblics que siguin testimonis de fe.
Establir valors i competències que es
poden treballar amb testimonis
bíblics.
Desenvolupar la presentació de
testimonis
bíblics
vinculats
al
currículum.

CONTINGUTS
Els aspectes bíblics que demana
treballar el currículum.
Presentació de testimonis bíblics.
Recursos
pedagògics
per
a
presentar testimonis bíblics a
l’aula.

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.

José Manuel Andueza. Llicenciat
en
Ciències
religioses,
en
Psicopedagogia i en
Teologia
sistemàtica. És cap de pastoral
col·legi Verge de la Salut (Sant Feliu
de Llobregat), cap de l'àrea
teològica de Cristianisme i Justícia,
professor a l'ISCREB i president del
MEM (Movimiento de Educadores
Milanianos)

Testimonis d’acollida, de
fraternitat, de comunitat,
de diversitat, de respecte,
compassió, de
perdó, d’experiència
religiosa, de pau, de
resolució de conflictes, de
vocació, de missió…
sens dubte és una nova
oportunitat per treballar
la Bíblia.

