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Prerequisits
No existeixen.

Objectius
1. Valorar el tractament de temes controvertits de la societat actual a l'educació primària.
2. Identificar les habilitats de pensament crític des de l'estudi de la societat a l'escola quan treballem amb
Qüestions Socialment Vives.
3. Avaluar la importància de la formació del pensament crític en l'educació i en la democràcia.
4. Desenvolupar la Literacitat Crítica Digital per a la interpretació dels mitjans de comunicació digitals i per a
l'acció social.
5. Fer visibles les desigualtats i les injustícies en els mitjans de comunicació digitals i les xarxes socials.

Competències
Educació Infantil
Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.

Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a les singulars
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Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a les singulars
necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets
humans.
Promoure i col·laborar en accions, dins i fora de l'escola, organitzades per famílies, ajuntaments i altres
institucions amb incidència en la formació ciutadana.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Educació Primària
Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat
de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació
ciutadana.
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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar i aplicar les aportacions de la història, la geografia i les ciències socials a l'ensenyament dels
drets humans.
2. Elaborar models de seqüències didàctiques per al foment de la llibertat democràtica, la igualtat de
gènere, la justícia social i la solidaritat.
3. Identificar, descriure i analitzar models didàctics, estratègies i materials curriculars sobre la cultura
política i la cultura cívica.

Continguts
Bloc 1
1. El treball amb temes controvertits a l'escola i l'educació democràtica: origen, tradicions i tendències
2. El procés de treball amb temes controvertits a l'educació primària: representacions, temps, espai, estudi de
casos i presa de decisions.
Bloc 2
3. El desenvolupament de les habilitats de pensament crític en l'anàlisi de qüestions socialment vives.
4. La formació del pensament crític i l'educació per al canvi social.
Bloc 3
5. La Literacitat Crítica Digital: interpretació crítica dels mitjans digitals i de les xarxes socials enfront del
sexisme, homofòbia, racisme, aporofòbia i qualsevol forma de discriminació social.
6. El treball amb el discurs de l'odi i la construcció de contrarelats des de l'educació per a la justícia social i els
drets humans.

Metodologia
El protagonista en el procés d'ensenyament aprenentatge és l'estudiant i és sota aquesta premissa s'ha
planificat la metodologia de l'assignatura.
El professorat presenta les opcions teòriques de les temàtiques i traspassa la responsabilitat als estudiants
per a que construeixin els seus coneixements a partir de bibliografia, materials curriculars, propostes
educatives, estudis de casos o programes d'innovació.
Es dóna especial importància a l'ús d'eines digitals, contextos virtuals, mitjans de comunicació i webs sobre
educació democràtica i drets humans.
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Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

45

1,8

Activitats d'avaluació continuada presencials i virtuals

7,5

0,3

Tutories sobre els temes i casos abordats

22,5

0,9

75
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Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
Estudi de casos, a partir de mitjans de comunicació i eines digitals
Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes
Comentari bibliografia, webs, activitats pràctiques, propostes i exposició

Avaluació
Per poder superar l'assignatura s'han d'aprovar les activitats d'avaluació dels tres blocs. L'avaluació dels tres
blocs comporta un seguiment dels treballs a realitzar, i una presentació continuada del que es demani en cada
moment del curs.
El lliurament dels tres treballs serà una setmana després de l'acabament de cada un dels tres blocs.
La correcció per part del professorat serà dins del mes següent del lliurament.
La reavaluació de l'assignatura consistirà en una proposta de treball d'una qüestió socialment viva per a
l'educació primària, aplicant una de les categories de pensament crític. Aquest treball s'haurà de lliurar dues
setmanes després de la comunicació de l'avaluació final.
L'assistència a classe és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim d'un 80% de classes.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

Disseny de propostes d'intervenció educativa presencials o virtuals (grupal)

30%

0

0

1, 2, 3

Treball de reflexió per al seguiment de les temàtiques tractades a classe
dins l'educació formal o no formal (individual)

30%

0

0

1, 3

Treball de seguiment de les lectures i de reflexió sobre materials, webs i
eines digitals (individual)

30%

0

0

1, 3
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