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Informació general de l'assignatura

Denominació DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS

Codi 100876

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Educació
Infantil i Grau en Educació Primària
(R 2018)

4 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Grau en Educació
Primària (R 2018) i Grau en Ciències
de l'Activitat Física i de l'Esport

4 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Educació Primària (R 2018) 3 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

5 5

Coordinació LLONCH MOLINA, NAYRA

Departament/s DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

60 hores classe presencial (a data de 5 de febrer de 2022, es preveu que la totalitat de la
docència sigui presencial). Ens ajustarem en tot moment a les indicacions i mesures que
prengui la UdL i la FEPTS. 
90 hores treball autònom de l'estudiant

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Distribució de crèdits Nayra Llonch Molina BILINGÜE 4.2 ECTS 
CAFE 3 ECTS 
DIP 4.2 ECTS 
DUAL 3.8 ECTS 
TARDA 3.8 ECTS 

Clara López Basanta BILINGÜE 1.8 ECTS 
DIP 1.8 ECTS 

Verónica Parisi Moreno CAFE 3 ECTS 

Jesús Sauret Vidal DUAL 2.2 ECTS 
TARDA 2.2 ECTS
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

LLONCH MOLINA, NAYRA nayra.llonch@udl.cat 19
Sol?licitar per escrit a
nayra.llonch@uld.cat

LÓPEZ BASANTA, CLARA
INMACULADA

clara.lopez@udl.cat 3,6
Sol?licitar per escrit a
clara.lopez@udl.cat

PARISI MORENO, VERÓNICA veronica.parisi@udl.cat 3
Sol?licitar per escrit a
veronica.parisi@udl.cat

SAURET VIDAL, JESUS jesus.sauret@udl.cat 4,4
Sol?licitar per escrit a
jesus.sauret@udl.cat

Informació complementària de l'assignatura

La programació de l'assignatura és flexible i adaptable a les particularitats dels grups classe i de coordinació amb altres
assignatures, així com a les circumstàncies derivades de l'evolució de la pandèmia de malaltia per coronavirus 2019-
20.

Es contempla la realització de sortides a diversos espais d'aprenentatge, , sempre i quan les circumstàncies siguin
favorables.

Aquesta assignatura es desenvolupa a 3r curs del grau d'Educació Primària en els grups de Tarda, Dual i Bilingüe, i a
4t curs dels dobles graus en Educació Primària - CAFE i en Educació Infantil i Primària; per tant, està subjecta a les
particularitats de calendari i organitzatives de cada grup.

Informació sobre la transmissió i l'enregistrament de dades personals dels docents i dels estudiants de la
Universitat de Lleida arran de la impartició de docència en instal·lacions de la UdL i a distància

Durant el transcurs de l’assignatura es pot transmetre, enregistrar i usar la imatge, la veu o, si s’escau, l’entorn físic
triat pels docents i pels alumnes, amb l’objectiu d’impartir la docència en instal·lacions de la UdL o a distància. D’acord
amb la normativa UDL, aquestes dades personals s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la docència
de l'assignatura. En particular, l’enregistrament compleix les funcions següents: 

• Oferir la possibilitat d’accedir als continguts en línia i, si s’escau, a mode de formació asíncrona. 

• Garantir l'accés als continguts als estudiants que, per raons tecnològiques, personals o de salut, entre d'altres, no hi
hagin pogut participar. 

• Constituir un material d'estudi per a la preparació de l'avaluació

Resta absolutament prohibit l’ús de les dades transmeses i dels enregistraments per a altres finalitats, o en àmbits
aliens al Campus Virtual, on romandran arxivats, de conformitat amb la política de propietat intel·lectual i industrial de
tots els continguts inclosos en webs propietat de la UdL.

En cas que n’hi hagin, els enregistraments es conservaran durant el temps que estipuli el professorat que imparteix
l’assignatura, d’acord amb criteris estrictament acadèmics, i seran eliminats al final del curs acadèmic actual.
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Objectius acadèmics de l'assignatura

Dotar els alumnes de coneixements i habilitats per ensenyar ciències socials (CS).
Ajudar a desenvolupar un pensament crític respecte a l’ensenyament de la matèria, tenint en compte, entre
altres aspectes, la perspectiva de gènere.
Aprendre a preparar activitats d’ensenyament aprenentatge en CS.
Obtenir coneixements útils sobre les CS i la història en particular.
Aprendre i experimentar alguns mètodes de la disciplina històrica.
Familiaritzar els alumnes amb la didàctica de les fonts del passat, el potencial educatiu del patrimoni i alguns
recursos educatius com les maletes didàctiques o els museus escolars.
Realitzar un projecte col·laboratiu per treballar el potencial educatiu de les fonts.
Mostrar la inter i transdisciplinarietat de les CS.

Competències

Bàsiques

CB2. Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i que posseeixin les
competències que solen demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la
seva àrea d'estudi

CB3. Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que inclouen una
reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Generals

CG1. Fomentar els valors democràtics, amb especial incidència en els de tolerància, solidaritat, de justícia i de no
violència i conèixer i valorar els drets humans.

CG2. Conèixer la realitat intercultural i desenvolupar actituds de respecte, tolerància i solidaritat cap a els diferents
grups socials i culturals.

CG3. Conèixer el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, en particular mitjançant l'eliminació de la
discriminació de la dona, sigui quina sigui la seva circumstància o condició, en qualsevol dels àmbits de la vida.

CG4. Conèixer les mesures que garanteixin i facin efectiu el dret a la igualtat d'oportunitats de les persones amb
discapacitat.

CG5. Desenvolupar la capacitat d'analitzar críticament i reflexionar sobre la necessitat d'eliminar tota forma de
discriminació, directa o indirecta, en particular la discriminació racial, la discriminació contra la dona, la derivada de
l'orientació sexual o la causada per una discapacitat.

CG6. Assumir el compromís de desenvolupament personal i professional amb un mateix i la comunitat. Adaptar les
propostes d'aprenentatge a les evolucions culturals més significatives.

Específiques

CE1. Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris
d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d' ensenyament i aprenentatge apropiat.

CE4. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts en el
currículum escolar.

CE5. Dissenyar i regulars espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, a
l'equitat i al respecte dels drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.

CE14. Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.

CE15. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.

CE16. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la
riquesa cultural.
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Transversals

CT3. Implementar noves tecnologies i tecnologies de la informació i la comunicació.

CT5. Aplicar nocions essencials de pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

L'assignatura s'estructura a partir de continguts fonamentals que en la pràctica s'adapten a les característiques de
cadascun dels grups en els quals s'imparteix (Doble Grau Infantil-Primària; Primària Bilingüe; Doble Grau Primària-
CAFE; Primària Dual i Primària Tarda). Aquest índex de continguts és indicatiu i no correspon a temes tancats, ja que
es poden treballar diversos d'aquests punts de manera interrelacionada. A més, es prioritzarà el treball aprofundit i
l'assoliment de competències per sobre de l'excès de contingut:

1. Les CS i la seva didàctica: un gran calaix de sastre

2. Ensenyar CS i història a través de necessitats i capacitats

3. Ensenyar a pensar històricament: ensenyar a través del mètode de les historiadores i de l'anàlisi de fonts primàries

4. Ensenyar a formular hipòtesis sobre el passat

5. Classificació de les fonts primàries i ensenyar que la historia es fa amb les fonts

6. Els objectes ens parlen: anàlisi de fonts objectuals

7. Ensenyar el mètode inductiu a través de la didàctica de l’objecte i d'altres fonts

8. Ensenyar amb fonts orals

9. Ensenyar amb fonts visuals: pintures, escultures, fotografies...

10. Ensenyar amb fonts audioviduals

11. Ensenyar amb fonts escrites

12. L’anàlisi crítica de les fonts

13. Interrogar els fets: les causes i els motius

14. Treballem l'espai i el temps: canvis i continuïtats

15. Trepitjar els escenaris del passat: ensenyar a través del patrimoni monumental, el paisatge, l'urbanisme...

16. Museu Escolar i maletes didàctiques com a recursos educatius alfabetitzadors de fonts primàries

Eixos metodològics de l'assignatura

Com ja s'ha fet esment, a data de tancament de la present guia docent (5 de febrer de 2022), l'assignatura es realitzarà
en format presencial. Les metodologies més emprades seran les següents:

Classes pràctiques
Espais de debat
Exposició oral del professorat
Flipped classroom
Presentacions orals (amb suport de noves tecnologies)
Proves/exàmens individuals
Seminaris d'experts
Tallers pràctics
Treball individual
Treball en grup i col·laboratiu
Tutories
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Visita a equipaments patrimonials (sempre i quan les circumstàncies i les mesures de seguretat i salut ho
permetin)

Una eina de treball fonamental pel seguiment de l'assignatura tant pels alumnes que fan avaluació contínua com pels
que fan avaluació única serà l'espai "Lliçons" del campus virtual.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

A data de tancament de la guia docent de l'assignatura a 5 de febrer de 2022, l'assignatura es desplegarà de la manera
següent (hi pot haver lleugeres variacions segons els grups i al llarg del devenir de l'assignatura):

Setmana 1. Sessió inaugural: visita educativa al CdA de la Noguera (8 de febrer matí Bilingüe, tarda Primària - CAFE;
10 de febrer matí Dual, tarda grup Primària Tarda; 11 de febrer matí Doble Grau Infantil-Primària).

Setmana 2. Sessions de presentació i introducció a l'assignatura.

Setmanes 3-4. Sessions i treball relacionats amb els continguts Les CS i la seva didàctica: un gran calaix de sastre;
Ensenyar CS i història a través de necessitats i capacitats; Ensenyar a pensar històricament: ensenyar a través del
mètode dels historiadors i de l'anàlisi de fonts primàries; Classificació de les fonts primàries i ensenyar que la història
es fa amb les fonts, i Ensenyar a formular hipòtesis sobre el passat.

Setmanes 5-7. Sessions i treball relacionats amb els continguts Els objectes ens parlen: anàlisi de fonts objectuals i
Ensenyar el mètode inductiu a través de la didàctica de l’objecte i d'altres fonts. Començar a treballar en l'activitat
grupal 1.

Setmana 7. Sortida educativa a les Botigues Museu de Salàs de Pallars (22 de març matí Bilingüe i Doble Grau Infantil
- Primària; 23 de març matí Dual i tarda Primària Tarda i Primària - CAFE).

Setmana 9. Tutories de l'activitat grupal 1 i prova (5 d'abril Bilingüe, Doble Grau Infantil - Primària i Primària - CAFE; 6
d'abril Primària Tarda, i 7 d'abril Dual).

Setmanes 6-10. Treball de l'activitat grupal 1.

Setmana 10. Lliurament i presentació activitat grupal 1.

Setmanes 10-15. Sessions dedicades als cotinguts Museu Escolar i maletes didàctiques com a recursos educatius
alfabetitzadors de fonts primàries i treball en l'activitat grupal 2.

Setmana 15. Lliurament i presentació de l'activitat grupal 2.

Examen final (1 de juny). Consultar calendari oficial.

Reavaluació (22 de juny). Consultar calendari oficial.

Sistema d'avaluació

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme a partir de 3/4 evidències. Es tindrà en compte la implicació de l'alumnat al
llarg del desenvolupament de l'assignatura.

Avaluació contínua

Evidències individuals 50%
- Prova (20%)
- Examen final (30%)

Evidències grupals 50%
- Activitat grupal 1 (25%)
- Activitat grupal 2 (25%)

*Grup Dual

Evidències individuals 50%
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- Prova (20%)
- Examen final (30%)

Evidències grupals 50%
- Activitat grupal 1 (20%)
- Activitat grupal 2 (30%)

Avaluació alternativa per als estudiants que l'han sol·licitada i la comissió d'estudis de grau les hi ha
concedida

- Examen final (50%)
- Activitat grupal 1 (25%) (Que serà individual)
- Activitat grupal 2 (25%) (que serà individual)

Estudiants amb NESE

El professorat de l'assignatura inclourà les mesures necessàries per garantir l'accés de tot l'alumnat a l'aprenentatge
i, si s'escau, farà les modificacions pertinents del sistema d'avaluació, seguint sempre les recomanacions i directrius
de la comissió d'Atenció a la Diversitat de la UdL. Serà condició indispensable venir derivat de la UdLxTothom.

Informació important relativa a l'avaluació:

En compliment de la normativa d’avaluació i qualificació de la docència de la Universitat de Lleida, concretament a allò
establert en el l’apartat 3/3.1/10, el plagi (ja sigui de fonts de consulta o de treballs d’anys anteriors) comportarà
el suspens de l’evidència i una qualificació de zero.

Per tal de sueprar l'assignatura és imprescindible aprovar l'examen final. Per aquest motiu, és l'evidència amb més
pes (computa el 30% de la nota final de l'assignatura) i té dret a recuperació.

Constaran com a NO PRESENTAT:

Les evidències presentades no presentades o fora del termini establert.
Aquelles evidències que segons les instruccions s'hagin de presentar a través del campus virtual i no es
presentin per aquesta eina.

Les fonts d’informació consultades per a la realització de les evidències hauran de ser apropiades tant a la matèria
com al nivell universitari, i s’hauran de citar i referenciar en format APA 7a edició.

Per avaluar les evidències, es tindrà en compte que es seguexin les indicacions especificades per a cada
evidència, així com la correcció lingüística i gramatical, el format (portada, índex, paginació, etc.) i la capacitat
d’expressió, raonament i argumentació.

 

Bibliografia i recursos d'informació
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Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 40.
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ALTRES RECURSOS D'INFORMACIÓ

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y TIC: http://diegosobrino.com/

DIDÀCTICA DEL PATRIMONI CULTURAL: http://didcticadelpatrimonicultural.blogspot.com.es/

EDUCAGUIA: http://www.educaguia.com/historia.asp

GEOGRAFÍA E HISTORIA. RECURSOS EN INTERNET: http://perso.wanadoo.es/gesu/

HISTODIDÁCTICA: http://www.ub.edu/histodidactica/

MUSEU DE LA VIDA CONFINADA. Objectes i imatges d’un confinament, curs 2020-2021:
https://objectespandemics.wordpress.com/

PANDEMIC OBJECTS: https://www.vam.ac.uk/blog/pandemic-objects

PROYECTO CLÍO. HACER HISTORIA EN LA HERA DIGITAL: http://clio.rediris.es/

RECURSOS WEB 2.0 PARA CIENCIAS SOCIALES: http://reenciso2.blogspot.com/2010/11/unidad-didactica-sobre-la-
litosfera.html

.XTEC XARXA TELEMÀTICA EDUCATIVA DE CATALUNYA: http://www.xtec.cat/recursos/socials/index.htm
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