
   

 
Curs 2002-2003 

Codi: 22000  Crèdits 6  
Didàctica de les Ciències Socials 

Professora: Carme Valls 

 

Objectius 

Al finalitzar l'assignatura els estudiants han de ser capaços de: 

- Analitzar el valor educatiu i les finalitats o propòsits de l'ensenyament-aprenentatge de les 
Ciències Socials a l'Educació Primària. 

- Interpretar i valorar el Currículum de l'àrea de Coneixement del Medi Social i Cultural 
d'Educació Primària i analitzar la seva concreció en diferents materials curriculars. 

- Conèixer i analitzar els principals problemes que planteja l'ensenyament-aprenentatge 

de les Ciències Socials a l’ Educació Primària. 

- Distingir i valorar els diferents mètodes, estratègies i recursos didàctiques per a l'ensenyament 
- aprenentatge de les Ciències Socials. 

- Conèixer les tècniques del treball de camp. i les sortides com a instrument per a 
l’ensenyament-aprenentatge de les Ciències Socials. 

- Conèixer i valorar les diferents fonts d'informació (Biblioteques, internet, …) 

 

Temari 

1. Les finalitats educatives de les Ciències Socials a Educació Primària. Diferents models 

curriculars. 

2. Mètodes, estratègies i recursos didàctics per l'ensenyament - aprenentatge de les Ciències 

Socials. 

3. Problemes que planteja l'ensenyament-aprenentatge de les Ciències Socials a l'Educació 

Primària: La construcció del conceptes d'espai, temps i temps històric. 

 

Metodologia  

Es basarà en l'aprenentatge significatiu per descobriment guiat i es consideraran les idees 
prèvies dels/les estudiants. 



- Presentació del tema i del seu contingut per part de la professora. 

- Treball interactiu amb el grup classe. 

- Anàlisi i valoració de lliçons i activitats didàctiques en petit grup. 

- Lectura , anàlisi i debat d'articles i materials bibliogràfics. 

- Exposicions a classe de les propostes dels diferents grups de treball. 

 

Avaluació  

Per a l'avaluació de l'assignatura es consideraran els següents aspectes: 

- Qualitat dels treballs individuals. 

- Qualitat i aportacions al treball en grup. 

- Grau i qualitat de les intervencions, iniciativa i interès manifestat durant el curs. 

- Capacitat per respondre de manera individual al conjunt del treball elaborat en grup. 

• Un exercici de síntesi.  

• Assistència a classe.  

 

Bibliografia  

 
 


