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Prerequisits
No hi ha cap requisit. Es recomana haver cursat les assignatures: Ensenyament i aprenentatge del
Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, i Didáctica de les Ciències Socials.

Objectius
-Analitzar i valorar la situació de la recerca en didàctica de les ciències socials a l'ensenyament primari.
-Utiltzar resultats de recerques per prendre decisions sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències
socials.
-Realitzar petites recerques formulant el problema, els supòsits, els objectius i la metodologia.
-Ubicar teòricament el problema de la recerca.
-Elaborar informes de recerca i compartir els resultats.

Competències
Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments
i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i
destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.

Resultats d'aprenentatge
1. 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 de problemes socials.
2. Elaborar models de seqüències didàctiques per l'etapa de primària, especialment aquells que poden
facilitar la comprensió de la pluralitat democràtica, la diversitat cultural i la formació del pensament
crític.
3. Identificar, descriure i analitzar la investigació en didàctica de les ciències socials i la seva aportació a
la innovació, en relació als continguts, les estratègies o la comunicació a la societat actual.
4. Interpretar la innovació educativa en l'ensenyament de les ciències socials, des de les diferents
disciplines de referència.
5. Interpretar la investigació i la innovació existents a partir de l'aplicació de les tecnologies de la
informació i la comunicació, en l'ensenyament de les ciències socials en l'educació primària.
6. Realitzar una investigació a l'escola primària sobre l'ensenyament-aprenentatge de les ciències socials.
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6. Realitzar una investigació a l'escola primària sobre l'ensenyament-aprenentatge de les ciències socials.

Continguts
1. La indagació en els problemes de l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències socials a l'educació
primària: situar-se en el temps, en l'espai, comprendre les causes, les intencions, les relacions socials,...
2. Les investigacions sobre els aprenentatges de l'alumnat: representacions socials i aprenentatge de
conceptes (poder, conflicte, diferència, canvi i continuïtat, interrelació,...)
3. Les investigacions sobre el coneixement social i els continguts escolars.
4. Les investigacions sobre propostes educatives, l'ús dels llibres de text i materials curriculars de ciències
socials.
5. Les investigacions sobre les competències del professorat per ensenyar ciències socials.
6. La recerca i la innovació didàctica. Els i les mestres i la recerca.
7. La metodologia de la recerca en didàctica de les ciències socials, la investigació qualitativa a l'escola i els
instruments de recerca en didàctica de les ciències socials: qüestionaris, entrevistes, grups, biografies,
observacions, experimentació de seqüències didàctiques,...

Metodologia
El protagonista en el procés d'ensenyament aprenentatge és l'estudiant i és sota aquesta premissa que s'ha
planificat la metodologia de
l'assignatura.

Es portaran a terme diferents tipus d'activitats, per assegurar l'adquisició dels coneixements, entre d'altres:
- Exposició per part del docent de les línies de recerca fonamentals sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de
les ciències socials, la geografía i la historia a l'educació primària.
- Estudis de recerques concretes de didáctica de les ciències socials a l'educació primària, orientades a la
innovació de la pràctica educativa.
- Lectures i comentaris de textos, a nivell individual i grupal.
- Estudis de recerques concretes de didáctica de les ciències socials a l'educació primària, orientades a la
innovació de la pràctica educativa, a nivell individual i grupal.
- Realització de propostes de recerques per a la seva exposició i debat, i seguiment del treball individual o en
grup sobre la planificació de petites recerques.
- Realització d'una petita recerca per afavorir la innovació en l'ensenyament-aprenentatge de les ciències
socials a l'educació primària.
- Construcció d'una carpeta d'aprenentatge.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

45

1,8

1, 3, 4, 5

30

1,2

1, 3, 4, 5

5

0,2

2

Tipus: Dirigides
Exposició i anàlisi de les línies de recerca fonamentals sobre l'ensenyament i
l'aprenentatge de les ciències socials, la geografía i la historia a l'educació primària.
Tipus: Supervisades
Anàlisi de textos sobre investigació i innovació en DCS, a nivell individual o grupal
Tipus: Autònomes
Construcció d'una carpeta d'aprenentatge
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Lectures i comentaris de textos sobre recerca i innovació en DCS

10

0,4

4, 5

Realització d'una petita recerca i exposició dels resultats obtinguts

60

2,4

2, 6

Avaluació
L'avaluació de l'assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es
realitzin (el programa lliurat a l'inici de l'assignatura concretarà les activitats i lliuraments a realitzar), i que
s'inclouran en una carpeta d'aprenentatge (l'índex de la carpeta d'aprenentatge es lliurarà a l'inici de
l'assignatura).
L'assistència a les classes presencials de l'assignatura és obligatòria en un 80%, per poder ser avaluat. En
cas contrari, la qualificació final serà de 'no presentat'.
Cal poder ser avaluat d'aquesta assignatura, cal obtenir una qualificació positiva o aprovat de l'activitat de
"Realització d'una petita recerca" (és a dir, obtenir una qualificació de cinc sobre deu, o superior). En cas
contrari, la qualificació final serà de 'suspés'.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

Construcció d'una carpeta d'aprenentatge

10%

0

0

1, 2, 3, 4, 5

Exposició oral dels resultats de la recerca realitzada

15%

0

0

3, 6

Lectures de textos, anàlisi i reflexió sobre les temàtiques tractades a
classe

25%

0

0

3, 4, 5

Realització d'una petita recerca

50%

0

0

3, 5, 6
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