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Prerequisits

Es recomana haver aprovat Didàctica de les Ciències Socials

Objectius

Aquesta assignatura optativa que forma part de la Menció de Ciències Socials pretén mostrar recursos per a
l'estudi de la societat a les aules de primària. Els futurs mestres han de conèixer que més enllà dels llibres de
text existeixen recursos com les imatges, les simulacions, les fonts orals..., en el format tradicional o
digitalitzats, que són molt adients per comprendre la societat del segle XXI. En aquest sentit es pretenen
analitzar i fer propostes alternatives per a l'ús dels recursos digitals a l'abast de les escoles, així com altres
recursos alternatius presents a la societat de la informació.

Objectius formatius

Conèixer i valorar la importància de la comunicació, la interacció personal i les habilitats socials a l'aula.
Identificar, analitzar i saber utilitzar recursos com la imatge, la dramatització o la simulació en l'estudi
de la societat en el passat i en el present.
Analitzar i valorar la utilització de les tecnologies digitals en el camp de l'espai i el temps i en les
ciències socials en general.

Competències

Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al
currículum escolar.
Mantenir una actitud de respecte cap al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, actituds i
pràctiques sostenibles, que tinguin en compte la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte cap als drets
humans.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar la història, la geografia i les ciències socials des de les seves aportacions a la comprensió de
la nostra societat i a la solució dels problemes socials
Demostrar que s'identifiquen, es practiquen i es defenen els drets humans com a coneixement i
instruments per a la convivència.
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3.  
4.  

Demostrar que s'identifiquen, es practiquen i es defensen actituds d'igualtat de gènere.
Ser capaç de defensar les pròpies conviccions acceptant i valorant lexistència dopinions o judicis
diferents.

Continguts

1. La comunicació, el diàleg i els mètodes interactius per a l'estudi de la societat a l'educació primària.

2. La lectura i la interpretació de la imatge a l'ensenyament - aprenentatge de les ciències socials.

2.1. Imatge i temps històric.

2.2. Imatge, espai geogràfic i paisatges.

2.3. Imatge i didàctica de la història de l'art.

3. La fotografia, la publicitat, la premsa, el cinema i la televisió com a fonts d'informació per als estudis socials.

4. Contextos virtuals d'aprenentatge, webs i recursos informàtics per a l'estudi de la societat. Arxius, patrimoni
i virtualitat.

5. Més enllà dels llibres de text en el segle XXI: el joc i la simulació en la classe de ciències socials.

6. El treball de camp: fonts orals, observació i interpretació de la realitat.

Metodologia

La metodologia es basa fonamentalment en l'anàlisi de propostes innovadores i el debat sobre les possibilitats
de la seva pràctica, la crítica i la creativitat en la incorporació de noves formes d'interacció a l'aula.

És fonamental la reflexió, participació i aportacions individuals i col·lectives dels estudiants a classe, en un
procés de construcció de criteris coherents d'actuació a l'aula.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes en gran grup 45 1,8 1, 2, 3, 4

Tipus: Supervisades

Hores supervisió/Tutories 30 1,2 2, 3

Tipus: Autònomes

Treball autònom 75 3 1, 2, 3, 4

Avaluació

L'avaluació es basa d'una banda en la demostració de les capacitats d'anàlisi crítica i de pensament creatiu
sobre els temes tractats, així com en l'elaboració de propostes coherents amb els criteris debatuts a la classe.

S'han de demostrar les capacitats suficients per valorar materials curriculars i per crear-los amb criteris
coherents amb determinades finalitats de l'ensenyament de les ciències socials.
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Per poder ser avaluats finalment cal haver assistit al 80 % de les classes de l'assignatura.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Anàlisi crítica de propostes didàctiques i bibliografia 20% 0 0 1, 2, 3, 4

Informes de seminaris o elaboració de propostes alternatives 30% 0 0 1, 2, 3, 4

Participació, debat i exposicions orals a classe 10% 0 0 1, 2, 3, 4

Proves de control d'adquisició de coneixements 40% 0 0 1, 2, 3
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Bibllografia Web

https://sites.google.com/site/cerescesire/

Cinema i competència social i ciutadana

http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/cinema/

http://www.cinescola.info/primaria.html

http://cinema-educacio.blogspot.com.es/

http://auladecine.es/

http://www.cinemaperaestudiants.cat/cat/pelicules-arxiu/

http://www.cinemaparlant.com/ress_peda_fichespeda.html

http://www.dracmagic.cat/

http://www.teachwithmovies.org/index.html

http://www.filmeducation.org/

Multimèdia

http://www.edugroup.at/

http://www.aulamedia.org/aulamedia.htm

Web Quest

Comunitat Catalana de Webquesta: http://webquestcat.cat/

http://www.jaizkibel.net/tic/Webquest/ejemplos_primaria.htm

Imatge geografia (mapes i altres) i història (fonts i altres)

http://www.xtec.cat/~aguiu1/socials/geo03gwg.htm

http://blocs.xtec.cat/georecursos/

http://www.educahistoria.com/cms/

http://home.freeuk.net/elloughton13/index.htm

http://elstaf.wordpress.com/

Arxius, Art, Patrimoni i virtualitat

Arxiu Nacional de Catalunya - Servei Didàctic: http://cultura.gencat.net/anc/Sdanc/

Museu d'Història de Catalunya: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu

Premsa

https://sites.google.com/a/xtec.cat/activitats_hemeroteca_digital/
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