
I Jornades de Didàctica 
de les Ciències Socials
17 al 18 de febrer de 2021 



Objectius
Les I Jornades de Didàctica de les Ciències Socials neixen per ser un espai de reflexió 
al voltant de l’ensenyament i aprenentatge de la matèria per tal de facilitar al professorat 
eines que estimulin la curiositat i engresquin l’alumnat a analitzar i desenvolupar una 
mirada crítica sobre el seu entorn social i el seu moment històric, així com conèixer i 
comprendre el passat del qual n’és fruit.

Són, doncs, unes jornades que paren atenció a la pràctica docent i a la didàctica de 
l’especialitat, un espai on reflexionar sobre l’ensenyament de la matèria, on compartir 
recursos, nous enfocaments, eines didàctiques i projectes d’aula que poden ser-nos 
d’utilitat per a la nostra tasca docent.

17 de febrer de 2021
17 - 18 h “L’ensenyament de les Ciències socials; present i futur”, Joan Santacana, 
arqueòleg i museòleg, especialista en didàctica de la Història, i Cipriano Olmos, 
catedràtic d’Ensenyament secundari i formador de l’INS Palau Ausich.

18 - 20 h Aules temàtiques. 4 aules a escollir-ne 2:

De 18 a 19 h:

— “Avaluar les ciències socials per competències”, a càrrec de Cipriano Olmos, 
Catedràtic d’Ensenyament Secundari, professor associat de didàctica de la UB i 
formador.

— “Treball per projectes en l’ensenyament de la Història de l’Art”, a càrrec de Mireia 
Martín, professora de l’Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Fundació Collserola) de 
Barcelona

De 19 a 20 h:

— “10 idees clau per ensenyar i aprendre història”, a càrrec de Jordi Hinojosa, 
Professor de Ciències Socials de l’INS Alt Penedès. 

—“Ciències Socials i competència lingüística”, a càrrec de Núria Alba, Servei de 
Suports i Recursos Lingüístics del Departament d’Educació.

18 de febrer de 2021
De 16 a 17 h Eines per treballar les Ciències Socials a l’aula, simultanis, 3 aules a 
escollir-ne 1

— “Arxius històrics, recursos didàctics”, a càrrec de Joan Soler, director de l’Arxiu 
històric de Terrassa

— “Portem la memòria històrica a l’aula”, a càrrec de Miquel Albert

— “Ciències Socials i xarxes socials”, a càrrec de Xavier Marín

De 17 a 18.30 h Exposició de bones pràctiques i experiències d’aula:

17 – 17.30 h “Geovivència. Les problemàtiques socials del barri a través del vídeo 
participatiu. Creativitat i inclusió”, a càrrec de Jordi Royo, professor de l’INS Barri 
Besòs de Barcelona

17.30 – 18 h “La guerra civil a Manlleu a través d’un geolocalitzador, un cas 
pràctic”, a càrrec de Pere Vargas i Margarita Burgaya, docents de l’IES Casals Gràcia 
de Manlleu

18 – 18.30 h “Stolpersteine: un aprenentatge-servei amb ús intensiu de tecnologia”, 
a càrrec de Marta Garriga, professora l’INS Agustí Serra i Fontanet de Sabadell.

De 18.30 a 19.30 h Conclusions i comiat



Informació i Inscripció:
17 i 18 de febrer de 2021 en línia
A partir del dia 1 de febrer de 2021 
 
– Personalment a les oficines del Col·legi 
 (pagament en efectiu, amb xec o VISA) 
– Per Internet: http://www.cdl.cat 
 (pagament amb VISA)

Preu:
35 € per a col·legiats
35 € membres d’altres col·legis
professionals o entitats
organitzadores
50 € per a no col·legiats

Nivell:
Secundària i Batxillerat

Organització:
Col·legi Oficial de Doctors
i Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciències de Catalunya

Per més informació:
93 371 04 28
secretaria@cdl.cat

Activitat reconeguda dins el Pla de Formació del Departament d’Educació (15h)

http://www.cdl.cat 
http://secretaria@cdl.cat

