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A finals de desembre es va presentar la sol·licitud de
l’ajut SGR 2009 per al nostre grup de recerca. Restem
pendents, doncs, de la seva resolució.
El DHIGECS ha iniciat l’activitat en el marc de l’ajut que
se’ns va concedir per la creació d’una Xarxa
Incentivadora de la Recerca Educativa. En aquest
projecte hi participen grups de recerca en Didàctica de
les CCSS de les diverses universitats catalanes.
L’investigador i membre del DHIGECS, el Dr. Cristòfol A.
Trepat, ha superat el concurs de la UB per ser nomenat
Catedràtic
d’Universitat en la nostra àrea de
coneixement.
El dijous 12 de febrer la Yolanda Insa va llegir la seva
tesi doctoral dirigida pel Dr. Cristòfol Albert Trepat i
titulada ”L’Avaluació de correcció objectiva com a eina
de millora de l’eficiència de l’aprenentatge a primer
d’ESO.” Els membres del tribunal (presidit perl Dr. Prats,
actuant de Secretari el Dr. Joan Santacana i de vocals el
doctor Rafael Valls de la Universitat de València, el
doctor Antoni Gavaldà de la Universitat Rovira i Virgilila i
la doctora Concha Fuentes) van concedir-li la màxima
qualificació. Enhorabona Yoli!.

El grup està preparant una acció mobilitzadora (seminari
amb professorat iberoamericà) que ha de tenir lloc la
primera setmana del mes de juliol d’aquest any. Aquesta
acció es realitzarà mitjançant el finançament concedit
(ARCS) i s’inscriurà en la línia de recerca relacionada
amb l’ensenyament –aprenentatge de la història a
països iberoamericans. Properament us informarem del
contingut i us demanarem la vostra participació.
També hem de mencionar dos ajuts ARIE 2008 concedits
als equips que dirigeixen, dintre del DHIGECS, els
doctors Joaquim Prats i Cristòfol-A. Trepat.
Les línies de recerca del grup relacionades amb la
Didàctica de l’Art i amb la introducció de les TAC a
l’ensenyament de les CCSS s’estan
desenvolupant
gràcies a un d’aquests ajuts ARIE concedits per l’AGAUR.
El nucli incial està integrat per l’Eloi Biosca, el Jose Luis
de la Torre i el Miquel Albert, i coordinat pel Joaquim
Prats. Volem constituir un seminari d'aplicació dels
materials que estem dissenyant (mon clàssic) per tal que
a l’inici del proper curs es pugui experimentar el material
digital sobre aquesta temàtica.
El doctor Cristòfol-A. Trepat està gestionant encara
l'ARIE del 2007 consistent a experimentar en 10 centres
de Secundària l'ús de materials fungibles sobre temes
d'Història combinats interactuadament amb programes
de presentació. Està particularment adreçat a professorat
que encara no ha introduït cap nova tecnologia de
l'aprenentatge i la comunicació a l'aula. Enguany el tema
triat ha estat "L'economia d'entreguerres. El Crac del 29" i
s'experimenta a primer de batxillerat. Aquest ARIE 2007
s'ha de justificar econòmicament el 30 de març i cal
redactar-ne la memòria abans del 30 de juny del 2009.

Pel que fa a l'ARIE 2008, l'equip del doctor Cristòfol-A.
Trepat (format per la doctora Mercè Tatjer i Mir, el doctor
Josep Maria Gaspar Gutiérrez González, Dolors Freixenet
Mas, Elvira Fernàndez Núñez, Montserrat Rovira Bach i
Josep Oton Catalan) té per objectiu durant el present curs
dissenyar una unitat didàctica per a l'optativa de l'ESO
"Introducció a la Història de l'Art" i per al tema
"L'arquitectura grega" de segon de batxillerat en suport
paper fungible combinat amb programes de presentació
en diversos centres de Secundària i avaluar-ne els
resultats. També es proposen completar aquest projecte
amb dues webquests sobre temes artístics. Els materials
seran originals i seguiran el discurs dels currículums
oficials. Aquest ARIE s'ha de justificar econòmicament el
desembre de 2009. La unitat per a l'ESO s'experimentarà
al tercer trimestre del curs present i la unitat de
batxillerat al primer semestre del curs 2009-2010.
El Seminari Permanent de Formació del Professorat
continua la seva activitat amb una sessió mensual
anunciada via e-mail
Per acabar, fer-vos saber que tenim una professora
visitant de Santiago de Xile. Es tracta de Montserrat
Barrientos, que està fent la seva recerca de didàctica.
Estarà més de sis mesos amb nosaltres.
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