
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.


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


Els autors i les autores rebran un certificat 
acreditatiu.


Dates i quotes d’inscripció 

El període d’inscripció s’iniciarà el 14 d’octubre de 
2019 i finalitzarà el 31 de gener de 2020 (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 emplenar el 
formulari d’inscripció que hi ha al web             
(jornades.uab.cat/dcs/content/inscripcions) 


Per a més informació podeu visitar el web 
(jornades.uab.cat/dcs/), o us podeu posar en 
contacte amb 17jornades.rdcs@uab.cat 


Unitat Departamental de Didàctica de les Ciències Socials - 
GREDICS. Facultat de Ciències de l’Educació. UAB. Edifici G-5. 
08193. Belllaterra- Cerdanyola del Vallès (Barcelona)           
Telèfon: +34935811878

XVII Jornades Internacionals 
de Recerca en Didàctica de 
les ciències socials 

Construir la democràcia en 
temps d’incertesa.  
El paper de l’ensenyament de les 
ciències socials, la geografia i la 
història

6, 7 i 8 de febrer de 2020

Unitat de Didàctica  
de les Ciències Socials

Grup de Recerca en Didàctica  
de les Ciències Socials

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 els 
Ciències socials) 2017SGR1600.


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 interessats en l’ensenyament de els 

ciències socials, la geografia i la història i 
l’educació per a la ciutadania


• Tots aquells professionals interessats en la 
Didàctica de els Ciències Socials, en la recerca i 
en la formació pel professorat. 


Reconeixement acadèmic 

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


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. 
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mailto:17jornades.rdcs@uab.cat
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Publicacions de GREDICS:

ddd.uab.cat/collection/gredics 


Web de GREDICS:

grupsderecerca.uab.cat/gredics/  


Facebook:

 facebook.com/GREDICS1  


Twitter:

 @GREDICS1 


Màster de Recerca en Educació -Didàctica 
de les ciències socials (especialitat)


Col·labora: MX Museu de la xocolata


Presentació 

En les Jornades de Recerca passades ens 
p l a n t e j à v e m l a i m p o r t à n c i a d e l 
desenvolupament de la literacitat crítica en 
l'ensenyament de les ciències socials, la 
h istòr ia i la geografia, i com aquest 
aprenentatge és rellevant per formar una 
ciutadania global compromesa.

La literacitat crítica y la ciutadania global han 
d’estar orientades a comprendre i actuar 
davant de les injustícies socials com són les 
discriminacions, la violència de gènere, el 
discurs de l’odi o la reducció dels espais 
democràtics, entre d’altres. Per aquest motiu, 
pensem que l’ensenyament de les ciències 
socials ha de contribuir a desenvolupar la 
consciència social i ciutadana i promoure 
l’acció social. 

Creiem en la importància de mantenir 
l'esperança en la democràcia davant dels 
temps foscos que estem vivint en diferents 
llocs del món. En aquestes Jornades volem 
evidenciar que des de les escoles, instituts, 
universitats i des de la societat en general 
estem compromesos davant de les reptes que 
ens planteja el món actual, per això ens 
proposem pensar la democràcia i el paper de 
l’ensenyament de les Ciències socials per fer-
los front.


Perquè no sigui només un discurs utòpic i 
allunyat de les realitats educatives més 
palpables, les jornades d’enguany es plantegen 
sobre aquests quatre eixos bàsics:


Eixos de les XVII Jornades 

1. Pensar la democràcia en temps d’incertesa. 
El paper de l’ensenyament de les Ciències 
socials, la geografia i la història.


2. Formar el pensament crític en un món 
digital: relats, contrarelats i emocions.


3. Pensar la democràcia: educació per a la 
participació i el canvi social. 


4. Educar per el futur: prospectiva i 
ensenyament de les ciències socials.


Programa 

Dijous 6 (16:00 - 20:00)

15.30 - 16.00 Lliurament de materials

16.00 - 16.30 Inaguració

16.30 - 18.00 Conferència inaugural a càrrec del Dr. Daniel 
Schugurensky (Arizona State University)

18.00 - 18.30 Pausa- Cafè

18.30 - 20.00 Comunicacions. experiències i recerques en 
Educació infantil, primària i secundària. 

Divendres 7 (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 de la Dra. Encarna Atienza 
 (Universitat Pompeu Fabra)

12.30 - 14.00 Comunicacions. Experiències i recerques en 
formació del professorat

Tarda

16.00 - 17.30 Conferència a càrrec de la Dra. Consuelo Díez 
Bedmar (Universidad de Jaén)

17.30 a 18.00 Pausa- Cafè

18.00 - 19.30 Comunicacions. experiències i recerques en 
Educació infantil, primària i secundària. 

Dissabte 8 (9:30 - 14:00)

9.30 - 11.00 Recerques de GREDICS

11.00 - 11.30 Pausa- Cafè

11.30 - 13.00 Conferència de cloenda a càrrec de la Dra. 
Agnès Boixader (Professora de secundària - 
membre del col·lectiu EnRaonar) 

13.00 - 14.00 Presentació de les conclusions i clausura de les 
jornades. 
*Lliurament de certificats 
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