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Ser profe de RELI 
O curso Ser Profe de Reli ten como obxectivo esencial proporcionar 

o coñecemento e as ferramentas necesarias para abordar a 

comprensión da idiosincrasia do professor de Relixión. Ademais, 

ofrece recursos para mellorar a forma de dar a clase de Relixión a 

través de metodoloxías e de propostas de ensino atractivas, sen 

esquecerse dos contidos esenciais de teoloxía que hai detrás do 

currículo de Relixión. 

Esta proposta formative consta de tres partes, nas que se vai 

afondando desde o Ser do professor de Relixión Católica, pasando 

polo Saber facer (Ser profe) ata chegar ao seu Saber (Ser profe de 

reli): 

-Ser: refírese a aquilo que ten que ver co docente como persoa. 

Non se pode dar o que non se ten, así que imos traballar un abano 

de habilidades persoais para desenvolver e xestionar desde a 

capacidade de comunicar ata a mirada cara ao seu interior en clave 

de espiritualidade, pasando pola coherencia entre o que se pensa, o 

que se di e o que se fai. Aínda que sexa a parte máis breve en 

canto a tempo, pensamos que a reflexión sobre o lugar que lle 

corresponde ao profesor de Relixión no Sistema educativo ante os 

cambios recentes é moi necesaria. 

- Ser Profe: relacionado co labor educativo, o  seu saber facer: 

trabállanse aspectos metodolóxicos, recursos didácticos, 

estratexias e ferramentas para axudar a dinamizar a aula e 

favorecer tanto o proceso de aprendizaxe significativa como a 

a valiación. 

- Ser Profe de Reli: abórdanse os coñecementos que deben ter os 

docentes para impartir temas propios da área de Relixión: bloques 
de contidos sobre a Biblia, socioloxía relixiosa, Historia da Salvación, 
teoloxía, cristoloxía (la figura de Xesús), moral (valores evanxélicos), 
Igrexa, liturxia etc. 
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OBXECTIVOS 

1. Reflexionar sobre a idiosincrasia do docente de Relixión 

Católica: a súa tarefa e a súa misión. 

2. Coñecer, comprender e practicar con ferramentas e 

metodoloxías activas para o día a día da aula, así como para a 

xestión e mellora da avaliación. 

3. Conocer algunas herramientas TIC y TAC sencillas, que no 

requieran grandes recursos, para potenciar el proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

4. Actualizar y concretar contenidos propios de la Teología y la 

moral de la Religión Católica para adaptarse y profundizar en los 

contenidos curriculares. 

CONTIDOS 

SER   SER PROFE SER PROFE DE RELI 
  

Aprendizaxe baseada en 

proxectos de comprensión 

 

 

 

Espiritualidade e Relixión 
 

Intelixencias múltiples 
O sentido relixioso do ser 

humano 

 
 

Xestión eficaz do tempo: -

Metodologías Kaizen e 

Pomodoro 

 

 

O cine como recurso en 

clase de Relixión 

A Revelación: Deus 

intervén na historia 

 

 

Competencia dixital 

docente. 

Cultura do pensamento en 

Relixión Católica 

 

Xesucristo: cumprimento 

da Historia de Salvación 

 
 Flipped classroom A Igrexa 

        

CUSTO 

O custo desta formación, financiable por FUNDAE, é de 121 euros. 

DATAS E INSCRICIÓN: 8 de novembro do 2021 ao 29 de novembro do 2021 

Podedes inscribirvos neste enlace antes do 18 de outubro: Ser profe de Reli 
(virtual; 8 novembro ao 29 de novembro) 

https://forms.gle/gkYvVPBokYw3Ss3P6
https://forms.gle/gkYvVPBokYw3Ss3P6

