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Programa (horari aproximat, consulteu la pàgina web)

Comitè Organitzador i Científic
Joan Pagès (coordinador)
Antoni Santisteban (coordinador)
Joan Berlanga
Agnès Boixader
Roser Canals
Neus González
Gustavo González
Jesús Granados
Cecília Llobet
Montserrat Oller

VII Jornades
Internacionals
de Recerca
en Didàctica
de les Ciències
Socials

• "L’ensenyament de la història i els problemes socials:
de la història recent-present al futur”. Graciela Funes,
professora de didàctica de la Història de la Universidad
Nacional del Comahue (Neuquén, Argentina).

Amb el suport de

Les qüestions socialment vives
i l’ensenyament
de les Ciències Socials,
la Geografia i la Història

• “Les qüestions socialment rellevants a l’ensenyament de
les ciències socials a Catalunya: passat, present i futur”.
Antoni Santisteban i Joan Pagès, professors de
Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Institut d’Educació
Ajuntament de Barcelona

• “Què entenem per qüestions socialment vives a
l’ensenyament?”. Alain Legardez, professor de l’ IUFM,
Université de Provence i membre de UMR (França)*.

AGAUR i Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya

• “Ensenyar història a primària a partir de les qüestions
socialment vives”. Antonio Brusa, professor de
Didàctica de la Història, departament de Ciències
Històriques i Socials de la Universitat dels Estudis de
Bari (Itàlia)*.

Informació

Dijous 25, de 16 a 20 h
■

“Els problemes socials rellevants i l’ensenyament
de les ciències socials als EUA”. Ronald W. Evans,
professor del College of Education. San Diego State
University. *

■

Presentació dels pòsters amb experiències d’aula.

Divendres 26, de 9 a 20 h
■

■

Ponències i debat:

Presentació d’experiències d’aula i debat.

Dissabte 27, de 9 a 13,30 h
• "Les qüestions socialment vives a l’ensenyament de les
ciències socials”. Ramón López Facal, professor de
secundària i professor de Didàctica de les Ciències
Socials de la Universidad de Santiago de Compostela.
• "¿És possible incorporar les qüestions socialment vives
en l’ensenyament de les ciències socials?”. Taula rodona
amb una mestra de primària, una professora de
secundària i una professora de didàctica de les ciències
socials.
■

13.30 - 14 h Presentació de les conclusions
i cloenda de les jornades.

■

Lliurament de certificats.

* Hi haurà servei de traducció simultània al català.

GREDICS
Grup de Recerca en Didàctica de les C. Socials

Institut de Ciències de l’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura,
i de les Ciències Socials
Facultat de Ciències de l’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici G - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Telèfon: 93 581 18 78 - Fax: 93 581 30 14
Adreça electrònica: jornades.dcs@uab.cat
Pàgina web: http://jornades.uab.cat/dcs/

Lloc de celebració
■

Dijous i divendres a la tarda: Aula de la Facultat de
Traducció i Interpretació.

■

Divendres i dissabte al matí: Sala de Graus de la Facultat
de Ciències de l’Educació G-6

25, 26 i 27 de febrer
de 2010
Unitat de Didàctica
de les Ciències Socials
Universitat Autònoma
de Barcelona
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Presentació

Destinataris

Les VII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica
de les Ciències Socials són un espai de debat sobre els
principals problemes de l'ensenyament de les ciències
socials, de la geografia i de la història. Van dirigides al professorat d'ensenyament primari, secundari i batxillerat,
investigadors i professorat de didàctica de les ciències
socials. També són un espai de trobada d'investigadors procedents d’Europa i d'Amèrica interessats en l'anàlisi de problemàtiques comunes i per compartir els resultats de les
seves recerques, de les innovacions didàctiques i de la formació del professorat en els seus respectius països.

■

La temàtica de les VII Jornades se centra en el tractament
de les “Qüestions Socialment Vives” o dels “Problemes
Socials Rellevants”. Es tracta d’analitzar i conèixer recerques i propostes curriculars que ens mostrin el paper del
present, de l’actualitat i dels seus problemes en el currículum d’història, geografia i ciències socials.
El tractament de les “qüestions socialment vives” o els “problemes socials rellevants” en l’ensenyament de les ciències
socials, la geografia i la història forma part d’una antiga tradició, els orígens de la qual venen del temps de Dewey i
l’Escola Nova, si no de més enllà. Ha estat, però, una tradició minoritària que, des de fa uns anys, ha anat adquirint
més rellevància.

VII Jornades Internacionals de Recerca
en Didàctica de les Ciències Socials

Professorat d’ensenyament primari, secundari i universitari.
■ Estudiants interessats en l’ensenyament de la geografia, de
la història i de les ciències socials.
■ Tots aquells professionals interessats en la didàctica de les
ciències socials, en la recerca i la formació del professorat.

Les qüestions socialment vives i l’ensenyament
de les Ciències Socials, la Geografia i la Història

Formulari d’inscripció
Dades personals

Presentació de pòsters

Cognoms

Els participants en les Jornades podran presentar pòsters per
mostrar una experiència d’aula portada a la pràctica, relacionada amb el tema.
Poden referir-se a qualsevol nivell educatiu (infantil, primària,
secundària i ensenyament universitari), escrits en català i en
les altres llengües de l'Estat, així com també en francès i
anglès.
Previ al lliurament del pòster caldrà enviar un resum d’uns
2.000 caràcters (espais inclosos), abans del 8 de febrer de
2010.
La presentació dels pòsters té com a requisit la inscripció a les
Jornades.
Els autors rebran un certificat acreditatiu.

Professió

Nom
Nivell professional

❏ Infantil

❏ Primària

❏ Universitat

❏ D’altres
(especifiqueu)

❏ Secundària

Adreça personal
Codi postal

Ciutat

Adreça electrònica
Telèfon contacte

Dades professionals
Centre de treball
Adreça professional
Codi postal

Ciutat

Comarca

País

Adreça electrònica
Telèfon contacte

Reconeixement acadèmic del curs

Presenteu pòster?

Activitat reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb 20 hores.

❏ SÍ

❏ NO

Títol del pòster

Els objectius de les VII Jornades giren en torn de les preguntes següents: Quina relació hi ha entre els problemes
socials rellevants o les qüestions socialment vives i el desenvolupament de la competència social i ciutadana? Quina presència tenen, i han de tenir, les qüestions socialment
vives i els problemes socials en les aules? Com s'enfronta
a la solució dels problemes socials actuals l'alumnat? Com
podem incorporar els problemes socials al currículum de
l'educació obligatòria? Quin paper tenen i han de tenir les
TIC en la comprensió de les qüestions socialment vives?
Què ens diu la recerca per innovar les pràctiques docents
i aconseguir uns aprenentatges més propers a la realitat?.

Nivell al qual s’adscriu ❏ Infantil
❏ Universitat

❏ Primària
❏ Secundària
❏ D’altres
(especifiqueu)

Com t’has assabentat de les jornades?
❏ Pel tríptic
❏ Pel correu electrònic
❏ Altres. Quins?

❏ Per la pàgina web
❏ Perquè m’ho han dit

Dates i quotes d’inscripció

✃

El període d'inscripció finalitzarà el 21 de febrer de 2010 (places limitades).
Quota general: 50 ¤.
Quota estudiant: 25 ¤ (cal acreditar-ho documentalment).
Forma de pagament: per transferència bancària, ingresseu la quantitat al
número de compte de “La Caixa”: 2100-0424-31-0200224480.
A l’apartat de “concepte” caldrà escriure el vostre NOM i COGNOMS.

