
 
Curs 09/10   Codi :21999     Assignatura : Didàctica de les ciències socials.  
 
Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
 Mestre d'Educació Primària. Dept. did. llengua, literatura i c. socials. Unitat de Ciències Socials. 3 crèdits.                                                        
 
 
Departament: Didàctica de la llengua, la literatura i les ciències socials. 
Professors: Antoni Bardavio, Joan Llusà 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
•Conèixer i analitzar elements clau de la didàctica del temps en el currículum de ciències socials a 
l’educació primària. 
 
•Conèixer i analitzar elements clau de la didàctica de l’espai en el currículum de ciències socials a 
l’educació primària. 
 
•Valorar recursos didàctics a l’abast per al treball sobre el temps i l’espai a les aules d’educació 
primària.     . 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
•Ensenyament i aprenentatge del temps: reflexions didàctiques, activitats i exemples. 
 
•Ensenyament i aprenentatge de l’espai: reflexions didàctiques, activitats i exemples. 
 
•Recursos pel treball del temps i l’espai de diversa naturalesa i en diferents suports.      
 
3. Avaluació 
•La construcció de la carpeta d’aprenentatge o portafoli (40%). 
 
•La participació i la implicació en el desenvolupament de les sessions presencials (15%). 
 
•La realització dels treballs proposats: 
 
oInterpretació del paisatge del Vallès des de la Serra de Galliners (St. Quirze del Vallès) (15%). 
oLa Ciutadella Ibèrica de Calafell com a recurs en un projecte escolar de treball sobre la història 
(30%).     
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Dossier "Ciències socials i la seva didàctica III". 
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