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Prerequisits

És recomanable haver cursat i aprovat l'assignatura de segon curs: "Ensenyament i aprenentatge de
coneixement del medi natural, social i cultural".

Les assignatures Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme i Didàctica de les Ciències Socials fan un
projecte conjunt. Es recomana matricular aquestes assignatures el mateix curs i grup.

Objectius

- Analitzar els principals conceptes de les ciències socials

- Analitzar i valorar els problemes que planteja l'ensenyament i aprenentatge de les Ciències Socials en
l'Educació Primària.

-Analitzar i valorar críticament propostes i materials didàctics de l'àrea de Ciències Socials per a l'educació
primària.

-Dissenyar una proposta de seqüència didàctica per a la intervenció a l'aula de Ciències Socials.

Competències

Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors
democràtics.
Comprendre els principis bàsics de les ciències socials.
Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les
competències corresponents als estudiants.

Fomentar l'educació democràctica de la ciutadania i la pràctica del pensament social crític.
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Fomentar l'educació democràctica de la ciutadania i la pràctica del pensament social crític.
Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al
currículum escolar.
Integrar l'estudi històric i geogràfic des d'una orientació instructiva i cultural.
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.
Valorar la rellevància de les institucions públiques i privades per a la convivència pacífica entre els
pobles.

Resultats d'aprenentatge

Desenvolupar un enfocament competencial a partir de relacionar correctament els continguts de l'Àrea
de Coneixement del Medi natural, social i cultural amb les seves aportacions a les competències
corresponents, i per seleccionar críticament materials i recursos didàctics pertinents.
Determinar exemples a l'aula per valorar el paper de les institucions públiques i privades en la
promoció de la convivència pacífica entre els pobles.
Dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge sobre coneixements relacionats amb la història i la
geografia i altres ciències socials des d'una perspectiva integrada.
Realitzar propostes didàctiques amb metodologies d'ensenyament i aprenentatge participatiu per
desenvolupar el pensament social i crític.
Reconèixer els problemes socials rellevants i la seva perspectiva, és a dir, identificar interpretacions
diverses i les seves finalitats, i fer prospectiva temporal a partir del passat, present i futur dels
problemes i oportunitats.
Seleccionar i analitzar casos reals per ensenyar la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, defensar
la igualtat de gènere i els drets humans.
Utilitzar el coneixement social per crear situacions d'ensenyament i aprenentatge.
Utilitzar models didàctics per treballar la temporalitat i construir l'espai geogràfic a l'aula per crear
iniciatives didàctiques innovadores.
Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o
projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

1. El coneixement geogràfic, històric i social a l'aula

1.1. Models didàctics per a la construcció de l'espai geogràfic a l'aula.

1.2. Models didàctics per treballar el temps històric a l'aula.

1.3. La perspectiva de l'ensenyament i aprenentatge a partir de la solució de problemes socials rellevants.

2. El procés d'ensenyament i aprenentatge del coneixement social

2.1. Models de seqüències didàctiques en l'ensenyament i aprenentatge de les ciències socials.

2.2. Metodologies i estratègies per a l'ensenyament i aprenentatge de les ciències socials.

2.3. Recursos, materials didàctics i ús de les TIC en l'ensenyament de les ciències socials.

Metodologia

Aquesta assignatura s'ha planificat tenint en compte que hi haurà:

- exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari
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- debats i discussions en grups reduïts per part de l'alumnat per analitzar i elaborar informes d'avaluació,
estudi i/o resolució de casos

- aprenentatge cooperatiu per part de l'alumnat per aprofundir en els continguts i temàtiques treballades durant
les exposicions magistrals

- una sortida a un espai natural i/o urbà i/o a equipaments culturals per treballar els recursos didàctics de les
sortides del medi social i cultural.

- Les assignatures Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme i Didàctica de les Ciències Socials fan un
projecte conjunt. Es recomana matricular aquestes assignatures el mateix curs i grup.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Espais de treball en grup reduïts supervisat pel professorat on mitjançant l'anàlisi i/o
l'elaboració de materials curriculars, l'estudi i/o resolució de casos, activitats de
camp, i altres activitats s'aprofundeix en els continguts (petit grup)

6 0,24 1, 5, 6

Exposicions del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es
realitza amb tot el grup classe i permet l'exposició dels principals continguts a través
d'una participació oberta i activa per part dels estudiants (gran grup)

25 1 2, 5, 6

Treball de camp - sortida i estudi del medi social i cultural (gran grup) 7 0,28 3, 4, 7, 8

Tipus: Supervisades

Revisió, supervisió i avaluació de les tasques desenvolupades al llarg de
l'assignatura (lectures, informes, estudis de cas, treball de camp, disseny de
materials, exposicions...)

25 1 1, 5, 7, 8

Tipus: Autònomes

Anàlisi de lectures i propostes d'innovació didàctiva, realització d'informes, disseny
d'activitats, anàlisi i resolució de casos.

62 2,48 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

Avaluació

L'assistència a les classes és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim d'un 80% de classes, en
cas contrari es considerarà "no presentat". Els justificants que es presenten en cas d'absència
serveixen únicament per explicar l'absència, en cap cas són un eximent de la presència.
És requisit per poder obtenir una qualificació final positiva de l'assignatura . Siaprovar les activitats 1 i 2
s'han superat aquestes dues activitats es farà una mitjana amb les notes de les altres activitats
A la darrera sessió cal lliurar una carpeta d'aprenentatge amb el conjunt d'activitats d'avaluació, que
prèviament s'hauran explicitat en un índex.
El plagi total o parcial, d'una de les activitats d'avaluació i/o la còpia en un prova d'avaluació és motiu
directe per suspendre l'assignatura

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'alumnat mostri, en les activitats que se li proposin, una bona
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Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'alumnat mostri, en les activitats que se li proposin, una bona
competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua vehicular
(català o anglès)
Dates activitats avaluació:Informe valoratiu i justificatiu d'una unitat didàctica i les exposicions orals es
realitzaran les dos ultimes setmanes del curs.
Només es podrà fer recuperació de l'informe valoratiu i justificatiu d'una unitat didàctica. 
Recuperacions: 28 juny grup 21, 41 i 71, 30 juny, grup 31.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

1. Disseny, valoració i exposició d'una unitat didàctica per l'ensenyament,
l'aprenentatge i l'avaluació de les ciències socials. Activitat en grup

35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 9

2. Elaboració d'un informe valoratiu i justificatiu d'una unitat didàctica.
Activitat individual

35% 0 0 1, 4

3. Reflexió individual d'aprenentatges. Activitat individual. 15% 0 0 1, 2, 5, 6

4. La sortida de camp: disseny d'una proposta didàctica, participació i
assistència. Activitat en grup

15% 0 0 3, 4, 7, 8
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