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En els dos últims mesos…
Hem sol·licitat els següents projectes
d’investigació

Hem presentat el nostre I+D al Ministeri
de Ciència i Innovació
El nostre Investigador Principal, Joaquim
Prats Cuevas, juntament amb Virginia
Gámez, han viatjat recentment a Madrid
per tal de presentar en el Ministeri de
Ciència i Innovació el treball realitzat fins el
moment en el marc del I+D+i:
“L'ensenyament de la història i la
construcció de les identitats culturals” del
Ministeri (Codi: EDU 2009 09425; anys:
2009-2012; IP Joaquim Prats).

El Ministerio de Economía i Competitividad
ens ha concedit una subvenció de 8,000 €
per a realitzar durant el 2013 el V
Encuentro Internacional de Investigadores
de Didactica de las Ciencias Sociales en el
ámbito iberoamericano (EDU2011-1478-E).
Amb aquests diners estem organitzant el
V Simposi internacional de Didàctica de las
Ciències Socials a l’àmbit iberoamericà:
«Història e identitat cultural» (6-8 febrer
2013) En breu rebreu més informació i
podreu consultar-la a la pàgina Web. Feu
difusió!

I+D+i. Investigación Fundamental no-Orientada del
Ministerio de Ciencia i Innovación (2012-2015). “Análisis del
desarrollo y evaluación de las competencias básicas en
Educación Secundaria desde la enseñanza de las Ciencias
Sociales (Geografía e Historia”). Aquest projecte s’ha
demanat conjuntament amb la Universidad de Santiago de
Compostela i la Universidad de Murcia. Quantia sol·licitada:
74,400,00 €
RECERCAIXA 2012: “Educación cívica en las aulas
interculturales: análisis de las representaciones e ideas
sociales del alumnado y propuestas de acción educativa”.
Aquesta projecte d’investigació s’ha elaborat conjuntament
amb el Grup d’Investigació GREC (Grup d’Estudis en Societat,
Educació i Cultura) de la Universitat de Lleida. S’ha sol·licitat
un presupost de 97,751 €
ACDC (Ajudes per a actuacions a l’àmbit de la divulgació
científica). “La història, eina per comprendre el mon”.
Projecte de divulgació del I+D+i 9425 sobre temes de
història de països iberoamericans. Es tracta d'un ajut per a la
realització d'un portal virtual dirigit al públic en general i al
professorat de secundària, amb una finalitat de presentar el
Descobriment d'América a partir del sincretisme cultural que
va suposar la trobada dels dos Mons. Un plantejament que
vol superar el concepte de conquista, i que es permetria
adaptar una metodologia més intercultural en el
aula. 10.000 euros
FECYTT Convocatoria de ayudas para el fomento de la
cultura científica y de la innovación 2012. FCT-12-4761. “La
historia, herramienta para comprender en el mundo.
Proyecto sobre una visión intercultural del Encuentro de los
Dos Mundos: el caso de España y Ecuador”. IP: Dr. Joaquim
Prats Cuevas. Pressupost sol·licitat: 12.000 euros
ARCS-DGR 2012: Ajuts per a l'organització de congressos,
simposis, cicles de conferències, seminaris o reunions
científiques de caràcter internacional que s'organitzin i
celebrin a Catalunya. Hem demanat aquesta ajut per a la
organització de la V Trobada internacional d'investigadors de
Didàctica de les Ciències Socials en l'àmbit Iberoamericà.
“Simposi: Història i identitat cultural”. L’import sol·licitat és
de 8.000 €

Y, a més a més...

El passat 8 de febrer el Dr. Prats, el Dr. Valls i el Dr. Miralles, varen
ser rebuts per la directora de la OEI, la senyora Natalia Armicos,
en la seu equatoriana ubicada en la ciutat de Quito, per tal de
concretar la primera part del treball de camp del I+D: ≪La
enseñanza de la historia y la construcción de las identidades
culturales: los procesos de cambios conceptuales en el ámbito de
la enseñanza- aprendizaje de centros escolares latinoamericanos y
españoles≫. Durant una setmana, l’equip investigador del I+D,
amb el tècnic de la mateixa associació, la senyora Yadhira
Huewer, varen seleccionar i visitar als centres de secundària més
adequats per poder passar la prova en una segona fase. En el mes de
març, finalment, la Dra. Blanca Deusdad (UVR), la Dra. Begoña
Alfageme (UM) i las doctorandes Virginia Gámez e Ilaria Bellattti
(UB), es van instal·lar en la ciutat de Quito i varen visitar cinc centres
de la educació secundaria per passar més de 200 qüestionaris al
alumnat. Actualment, des del Departament de Didàctica de les
Ciències Socials de la Universitat de Barcelona, el tècnic estadístic
Robert Guerau està completament el buidatge dels qüestionaris i
està col·laborant pel seu anàlisi amb les dades obtingudes l’any
passat en 38 centres escolars de Catalunya, Murcia, Madrid i Huesca,
dirigides a quasi 2000 alumnes.

Estem actualitzant la pàgina Web!
De aquí a poc, a www.ub.edu/dhigecs
trobareu la nova pàgina Web del grup DHIGECS: actualitzada,
reestructurada i amb una interface més intuïtiva 

El dia 9 de maig es va fer una primera reunió per constituir un grup de
treball sobre realitat virtual a les aules, coordinat per Eloi Biosca.

Elvira Barriga Ubed s’ha incorporat al nostre grup amb una beca de col·laboració de la UB, i el seu treball es centra en
la gestió de les bases de dades del departament. Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració, està inscrita al
programa de Doctorat de Didàctica de les Ciències Socials. L’àmbit d’estudi de la seva tesi doctoral és la formació
ciutadania i política de l’alumnat d’Educació Secundària.
Rodrigo Salazar Jiménez, cursa el Doctorat en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni com a becari del
Gobierno de Chile (Becas Chile para estudio de Doctorado en el extranjero). El seu projecte d’investigació se centra en
la Formació per a la Ciutadania.
Josué Molina Neira entra a formar part del nostre equip gràcies a la beca predoctoral FI-DGR 2012 de la Generalitat de
Catalunya. Durant els pròxims tres anys, el Josué, llicenciat en Antropologia Social i Cultural, realitzarà la seva tesi
doctoral a l’àmbit de l’educació ciutadana, sociopolítica i intercultural a l’Educació Secundària.

