DESTINATARIS
Professorat de secundària de ciències socials

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Us hi podeu inscriure:
•

Presencialment a la seu del Col·legi (Rambla Catalunya, 8, de Barcelona)

•

A través de la nostra pàgina web (www.cdl.cat)

Abans de formalitzar la inscripció amb totes les vostres dades,
cal que escolliu un dels tallers
Preu: 35 € per a col·legiats i membres d’entitats col·laboradores
50 € per a no col·legiats
Les persones en atur tindran un 20% de descompte en el preu dels cursos. Caldrà que ens
presentin el document original que demostri que estan apuntats a l’INEM en el moment de fer
la inscripció, que en aquest cas haurà de ser presencial a la seu del Col·legi

I JORNADES DE DIDÀCTICA
DE LES CIÈNCIES SOCIALS
2 i 3 d'octubre de 2020

CERTIFICAT
Activitat reconeguda dintre del Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació
(en tràmit), 10 hores
Cal assistir al 80% d’hores per obtenir el certificat

I JORNADES DE DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
PROGRAMA 2020

OBJECTIUS
Les I Jornades de Didàctica de les Ciències Socials, adreçades a docents de secundària, tenen
l’objectiu de crear un espai de reflexió i de trobada sobre l’ensenyament de l’ampli camp de les
Ciències Socials, oferir un intercanvi d’experiències d’aula i formar de manera continuada el professorat perquè incorpori noves eines metodològiques i recursos a la seva tasca docent.
Reflexionarem sobre l’ensenyament de les Ciències Socials, en els camps de l’art, la geografia i
la història i sobre els recursos que podem fer servir a les aules: fonts d’arxiu, patrimoni,
entorn

DIVENDRES, 2 D'OCTUBRE
15.30 – 16 h Benvinguda i inscripció
16 – 16.15 h Acte inaugural
16.15 – 17.30 h Conferència inaugural: “La Guerra Civil a Catalunya. Una mirada
crítica des del present”, a càrrec de Josep Maria Solé i Sabaté, catedràtic d’història
contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona
17.30 – 19 h Seminaris de treball/tallers:
“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
“Ciències Socials i competència lingüística”, a càrrec de Núria Alba, Servei de
Suports i Recursos Lingüístics del Departament d’Educació
19 h Eines per treballar les Ciències Socials a l’aula:
“Didàctica del patrimoni”, a càrrec de Mònica Blasco, arqueòloga i tècnica del MUHB
“Per què és útil la història? Un exemple de projecte des de les ciències socials”,
a càrrec de Maria Ojuel, professora i tècnica docent al Departament d’Educació
“Arxius històrics, recursos didàctics”, a càrrec de Joan Soler, director
de l’Arxiu Històric de Terrassa
Conductor de l’acte:
Antoni Domènech i Bonet, membre de la Junta del Col·legi de Llicenciats de Catalunya

proper..., com també sobre les noves tecnologies que ens obren un món de possibilitats i sobre la
naturalesa holística i la transversalitat de les Ciències Socials.
Les jornades s’estructuren en dues ponències a càrrec d’experts de prestigi reconegut i en dos
blocs de tallers entre els quals podreu escollir-ne un. A més, hi haurà un espai de presentació
d’experiències d’aula al voltant de l’ensenyament de la matèria utilitzant les TIC, i també una
reflexió sobre recursos amb bon potencial didàctic que són presents al nostre entorn.

dissabte, 3 d'octubre
9.30 – 11 h Exposició de bones pràctiques i experiències d’aula:
9.30 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
10 h “La guerra civil a Manlleu a través d’un geolocalitzador, un cas pràctic”,
a càrrec de Quim Bretcha Planas, director de l’IES Casals Gràcia de Manlleu
10.30 h “Stolpersteine: un aprenentatge-servei amb ús intensiu de tecnologia”,
a càrrec de Marta Garriga, professora l’INS Agustí Serra i Fontanet de Sabadell
11 – 11.30 h Pausa
11.30 – 13 h Seminaris de treball/tallers:
“Avaluar les Ciències Socials per competències”, a càrrec de Cipriano Olmos,
historiador i psicopedagog
“10 idees clau per ensenyar i aprendre història”, a càrrec de Jordi Hinojosa,
director i professor de Ciències Socials de l’INS Castell del Quer de Prats de
Lluçanès, Osona
13 h Conferència de cloenda: “L’ensenyament de la Història i el futur”, a càrrec de
Joan Santacana i Mestre, arqueòleg i museòleg, especialista en didàctica de la Història

