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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
   Objectius 
1. Analitzar les finalitats i els propòsits de l’ensenyament-aprenentatge de les Ciències Socials en 
l’Educació Primària. 
2. Valorar diferents concepcions, estils i pràctiques d’ensenyament i la seva incidència en els 
aprenentatges. 
3. Analitzar el Disseny Curricular Base de l’Àrea de Coneixement del Medi Social i Cultural del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
4. Dissenyar i justificar una proposta d’Unitat Didàctica de Ciències Socials. 
5. Valorar la formació d’una ciutadania democràtica mitjançant la selecció d’aquells continguts que 
ajuden a interpretar el món (els conceptes socials claus) i la construcció d’un model didàctic comunicatiu 
(les competències lingüístiques). 
6. Analitzar els principals problemes que planteja l’aprenentatge de les Ciències Socials, en 
l’Educació Primària, a partir de la construcció dels conceptes d’espai i temps històric. 
7. Analitzar l’avaluació com un procés de regulació de l’ensenyament i de l’aprenentatge. 
8. Conèixer els diferents mètodes, recursos i estratègies didàctics per a l’ensenyament-aprenentatge 
de les Ciències Socials.  . 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. Les finalitats educatives de la Didàctica de les Ciències Socials 
2. El mestre com a professional de l’educació. Els models d’ensenyament del professorat responen 
a concepcions didàctiques diferenciades 
3. El DCB de l’àrea de Coneixement del medi social i cultural per a l’etapa d’Educació Primària 
4. El disseny de les unitats didàctiques o unitats de programació 
4.1. Per a què ensenyar: les competències bàsiques i els objectius didàctics 
4.2. Què ensenyar:  els Continguts. 
4.3. Com ensenyar: Els mètodes i les estratègies per a l’ensenyament i aprenentatge de les ciències 
socials. 
4.4. L’avaluació com a regulació de l’ensenyament i de l’aprenentatge 
5. La construcció dels conceptes eix de les Ciències Socials. La interpretació i la representació de 
l’espai. El sentit i la consciència del temps històric.  
 
3. Avaluació 
- Assistència, participació a classe i puntualitat en el lliurament des treballs (10%) 
- Construcció i presentació d’una carpeta d’aprenentatge  (90%) 
- Aquells alumnes que faltin a més del 20% de les classes hauran de realitzar a més un exercici 
final 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
 
- Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Revista de l’editorial Graó. 
- Didáctica de las ciencias experimentales y sociales. Departament de Didàctica de les Ciències 
Experimentals i Socials. Universitat de Valencia 
- Con-Ciencia Social. Anuario de didáctica de geografía, historia y otras ciencias sociales de 
Fedicaria. 
- Enseñanza de las Ciencias Sociales. ICE de la UAB i de la UB. 
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