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“IX Congreso sobre Investigación en Didáctica 

de las Ciencias” 

 
Comitè Executiu del Congrés (cejecutivo@congresoenseciencias.com)   

 

Del 9 al 12 de setembre de 2013 es celebrarà la 9a edició del Congrés Internacional sobre 
recerca en Didàctica de les Ciències, organitzat per la revista “Enseñanza de las Cienci-
as”. En aquesta ocasió, el Congrés es celebrarà a la ciutat de Girona. 

Sota el lema: “La recerca en didàctica de les ci-

ències. Un compromís amb la societat del conei-

xement”, el Congrés pretén reforçar la voluntat de 

la didàctica de les ciències de tenir una forta impli-

cació en el context social en què vivim. Això com-

porta fer una anàlisi profunda i rigorosa de les claus 

que expliquen la societat del coneixement per re-

forçar l'espai de la didàctica de les ciències com un 

agent de canvi. 

 

Per aquest motiu les aportacions científiques del 

congrés es focalitzen en les investigacions respec-

te als reptes que presenta la societat del coneixe-

ment al sistema educatiu, al perfil dels professio-

nals i a les competències que l'alumnat ha d'adqui-

rir. Es proposa tractar els següents àmbits temàtics 

preferents: Educació científica en contextos for-

mals, Educació científica en contextos no formals, 

Educació científica en entorns virtuals, Formació 

inicial i permanent de professorat, Educació ambi-

ental i Educació per a la sostenibilitat, Història i na-

turalesa de la ciència, Aprenentatge científic, Fac-

tors cognitius, emocionals i socials, Llenguatge i 

argumentació, Avaluació de programes i aprenen-

tatges, Enfocaments de l'educació científica en 

context, Complexitat i interdisciplinarietat, Disseny, 

implementació i avaluació de propostes didàcti-

ques, i Educació científica i diversitat.  

 

El Comitè Organitzatiu del Congrés és sensible 

a l'escenari socioeconòmic que estem vivint, per 

això planteja una trobada que, sense renunciar a 

una alta qualitat científica i un òptim clima social, 

tingui com a objectius l'austeritat en la gestió i la 

màxima participació de les persones que formem 

l'àrea. Apostem perquè Girona 2013 sigui una tro-

bada de referència del col·lectiu de recerca en Di-

dàctica de les Ciències de l'àrea iberoamericana, i 

animem a tots els investigadors a una participació 

activa. Recordem que la pàgina web proposa un 

espai de registre personal que facilitarà el conei-

xement immediat de les novetats que es vagin pro-

duint en relació a aspectes organitzatius i científics: 

www.congresoenseciencias.com.   

 

  

Figura 1: Imatge pública del Congrés amb una fotografia de la ciutat de Girona de fons. 

mailto:Cejecutivo@congresoenseciencias.com
http://www.congresoenseciencias.com/

