
Comitè Organitzador UAB

Professors i professores de la Unitat de Didàctica 
de les Ciències Socials de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les 
Ciències Socials). 

Facultat de Ciències de l’Educació.

Lloc de celebració

Facultat de Ciències de l’Educació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Destinataris:

Professorat d’ensenyament infantil, primari 
secundari i universitari.
Estudiants interessants en l’ensenyament de 
les ciències socials, la geografia, la història i 
l’educació per a la ciutadania.
Tots aquells professionals interessats en la 
Didàctica de les Ciències Socials, en la recerca 
i en la formació del professorat.

•

•

•

Reconeixement acadèmic

Activitat reconeguda pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
com a formació del professorat, amb  20 hores.

Activitat amb el suport del Projecte  de Recerca 
d’I+D del MEC: EDU2016-80145.

GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les 
Ciències Socials). Grup Reconegut per AQU: 2017 
SGR 1600.

Publicació

A partir de les ponències i comunicacions  
presentades, hi ha la previsió de fer una 
publicació sota la llicència Creative Commons. 

Presentació de comunicacions
(Experiències o recerques)

Els participants en les Jornades podran presentar 
comunicacions de qualsevol nivell educatiu (infantil, 
primària, secundària i ensenyament universitari) 
escrits en català, castellà, francès o anglès.
Caldrà enviar un resum de 1500 caràcters màxim 
(espais inclosos) abans del 1 de desembre de 2018, 
que inclogui títol, autoria, dades de contacte, 
context, objectius, descripció, valoració i tres 
referències bibliogràfiques.
El dia 15 de desembre de 2018 s’informarà de 
l’acceptació o no als autors/es.

La presentació de les comunicacions té com a 
requisit la inscripció a les Jornades.

Els autors rebran un certificat acreditatiu.

Dates i quotes d’inscripció

El període d’inscripció s’iniciarà el 15 d’octubre de 
2018 i finalitzarà el 31 de gener de 2019 (places 
limitades)

Quota general: 50€
Quota d’estudiant o aturat: 25€ (cal acreditar-ho 
documentalment)
Forma de pagament: per transferència bancària, 
ingresseu la quantitat al següent número de 
compte:
ENTITAT: BBVA
IBAN: ES48 0182 6035 4202 0161 0323

Cal indicar el vostre nom i cognoms. Enviar el 
comprovant per correu electrònic i omplir el 
formulari d’inscripció que hi ha al web
(http://jornades.uab.cat/dcs/content/inscripcions)

Per a més informació podeu visitar el web
(http://jornades.uab.cat/dcs/), o us podeu posar en 
contacte amb: 16jornades.rdcs.uab@gmail.com

Unitat Departamental de Didàctica de les Ciències Socials - 
GREDICS Facultat de Ciències de l’Educació. UAB. Edifici 
G-5. 08193. Bellaterra - Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Telèfon: +34 93 581 18 78

7, 8 i 9 de febrer de 2019

 Jornades Internacionals
de Recerca en Didàctica de
les Ciències Socials

EL FUTUR COMENÇA ARA 
MATEIX.
L’ENSENYAMENT DE LES 
CIÈNCIES SOCIALS PER 
INTERPRETAR EL MÓN I 
ACTUAR SOCIALMENT
Homenatge a 
Josep Fontana

Grup de recerca en
Didàctica de les Ciències Socials



Presentació:

Volem retre un petit homenatge a Josep Fontana, 
que defensava la història com a projecte social i 
entenia la consciència històrica com a 
imprescindible en el desenvolupament del 
pensament crític i la capacitat de transformació 
de la realitat. 

Si podem ajudar els nostres alumnes a suscitar 
consciència crítica, a estimular els ciutadans per tal que 
pensin pel seu compte i es malfiïn de tots aquells que 
pretenguin mobilitzar-los sobre la base de sentiments, 
creences i prejudicis, i no sobre les de la raó, caldria 
admetre que aquest ofici nostre val realment la pena.
(Josep Fontana)

En les passades jornades ens plantejàvem quin 
futur volíem construir, quina ciutadania educar i 
quin professorat formar. Des de la Didàctica de 
les Ciències Socials entenem que el futur ha de 
tenir un paper predominant en el dia a dia de les 
aules; però quan comença aquest futur? 

Ni lluny ni remot, el futur comença ara, en cada 
acció i cada decisió individual i col·lectiva que 
prenem. L’ensenyament i l’aprenentatge de les 
ciències socials és fonamental per a la formació 
d’una ciutadania crítica, responsable i activa, 
capaç d’entendre els problemes i reptes del món 
en el que vivim per tal de posicionar-s’hi i 
actuar-hi socialment.  

En un món de canvis ràpids, de desigualtats 
creixents, de gran impacte de les xarxes, les 
imatges i els relats dels mitjans, de desafiaments 
socials i ambientals urgents, alumnat i 
professorat de les diferents etapes educatives 
hem d’enfrontar junts els reptes per a la 
construcció d’un futur on tothom hi tingui 
cabuda. Però quines eines tenim per a fer-ho? 
Quin paper hi podem jugar, des de les aules? 
Perquè no sigui només un discurs utòpic i 
allunyat de les realitats educatives més 
palpables, les jornades d’enguany es plantegen 
sobre quatre eixos bàsics: 

1. Llegir el món: què veig, què penso, què em 
pregunto? Enfront de la post-veritat i les mentides, 
el pensament crític i la literacitat crítica.

2. Quins projectes? Quins problemes? Quines 
qüestions socialment vives?  El treball amb 
problemes com a metodologia o com a continguts 
de les ciències socials: entre l’estudi de cas i el 
treball de problemes socials rellevants.

 
3. L'estudi de la societat des de les emocions. 
Territori, identitat i convivència; relats i contra relats 
de l'odi; emoció i racionalitat en el poder, el feixisme 
i la utopia.
 
4. La història, la geografia i les ciències socials 
com a projecte social. Consciència històrica, 
consciència geogràfica, consciència ciutadana 
crítica i ciutadania global per a una societat més 
democràtica i més solidària. 

Publicacions GREDICS:
https://ddd.uab.cat/collection/gredics

Web GREDICS:
 https://grupsderecerca.uab.cat/gredics/

Facebook: 
https://www.facebook.com/GREDICS1

Twitter:
@GREDICS1

Màster de Recerca en Educació - didàctica de les 
ciències socials (especialitat): https://ja.cat/nTtxt

Col·labora: MX Museu de la xocolata

Programa

Dijous 7 (16:00 - 20:00)

15:30 - 16:00 Lliurament dels materials
16:00 - 16:30 Inauguració
16:30 - 18:00 Conferència inaugural a càrrec de la  
  Catherine Dunquette (Université du  
                              Québec à Chicoutimi)
18:00 - 18:30 Pausa - Cafè
18:30 - 20:00 Comunicacions. Experiències i 
                              recerques en Educació infantil, 
                              primària i secundària. Eixos 2 i 4

Divendres 8 (9:00 - 19:30)
Matí
9:00 - 10:30 Comunicacions. Experiències i 
                              recerques en formació del  
                              professorat
10:30 - 11:00 Pausa - Cafè
11:00 - 12:30 Conferència a càrrec d’en Jordi  
                              Nomen (Escola Sadako, Universitat  
                              Autònoma de Barcelona, autor del 
                              llibre "El nen filòsof"
12:30 - 14:00 Comunicacions. Experiències i 
                              recerques en formació del  
                              professorat
Tarda
16:00 - 17:30 Conferència a càrrec de la Sonia 
                              Miranda (Universidade Federal de 
                              Juiz de Fora)
17:30 - 18:00 Pausa - Cafè
18:00 - 19:30 Comunicacions. Experiències i 
                              recerques en Educació infantil, 
                              primària i secundària. Eixos 1i 3.

Dissabte 9 (9:30 - 14:00)

9:30 - 11:00 Recerques de GREDICS
11:00 - 11:30 Pausa - Cafè
11:30 - 13:00 Taula rodona de les aportacions de  
                              Josep Fontana al camp de la 
                              didàctica de les ciències socials.
13:00 - 14:00 Presentació de les conclusions i   
  cloenda de les jornades
  * Lliurament de certificats 


