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TERCERA SESSIÓ: Dissabte 3 d’octubre  

10:00.  Ponència del Dr. Barton, de la Universitat d’Indiana: "The influence of 
identity on the teaching and learning of history" (La influència de la identitat 
en la docència i l’aprenentatge de la història) *  

11:00. Taula rodona i debat de tots els assistents* 

Membres de la taula: presideix el Dr. Cristòfol-A. Trepat (DHIGECS-UB) i inter-
venen el Dr. Xavier Hernàndez (Didpatri, UB), la Dra. Gemma Tribó 
(Arxididàctica-UB) i la Dra. Neus González (GRICCSO, UAB)  

12:00. Descans i cafè 

12:30. Taula rodona amb intervencions de membres de la XIRE sobre el tema: 
 “El futur de la Didàctica de les Ciències Socials a Catalunya” 

13:30. Cloenda de les Jornades, a càrrec del Dr. Joaquim Prats 

14:00. Fi del seminari 

* Aquestes sessions es faran amb traducció simultània  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducció 

La Xarxa Incentivadora de la Recerca Educativa (XIRE) està formada 

pels grups de recerca de tres universitats catalanes: la Universitat de 

Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de 

Girona. La seva tasca consisteix en ampliar i difondre la recerca sobre 

Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni.  

Objectius de les jornades  

Amb aquestes jornades, ens proposem: 

• Apropar els resultats de la recerca a la comunitat educativa en 

tots els seus àmbits, especialment al d’educació primària i a la 

secundària, en les disciplines de les Ciències Socials, en la for-

mació de la ciutadania i en el camp emergent de la difusió i 

didàctica del patrimoni. 

• Aprofundir el coneixement entorn  de la didàctica de les ciències 

socials, especialment de les metodologies de recerca, amb l'a-

portació de dos investigadors de renom internacional que treba-

llen en aquest àmbit.  

• Crear un punt de trobada i diàleg entre el professorat de se-

cundària i els investigadors/es universitaris/àries amb l'objectiu 

que les tasques docent i investigadora s'enriqueixin mútuament. 

A qui van dirigides 

Membres i col·laboradors/es dels grups de recerca que formen la 

XIRE-CS’08 (professorat universitari, investigadors/es predoctorals, 

professorat de secundària, membres de l’administració educativa), 

així com tots els professionals de l'àmbit de la didàctica de les ciències 

socials que hi estiguin interessats. 

PRIMERA SESSIÓ: Divendres 2  

9:30.  Obertura de les Jornades, a càrrec del Dr. Joaquim Prats,        
coordinador de la XIRE-CS’08 

10:00.  Ponència del Dr. K.C. Barton, de la Universitat d’Indiana: 
“Elicitation techniques: Getting students to talk about ideas they do 

not usually talk about”  (Tècniques de provocació: com aconseguir que 
els estudiants parlin d’idees de les quals normalment no parlen)*  

11:00. Taula rodona i debat de tots els assistents*.  

Membres de la taula: presideix el Dr. Joan Pagès (GREDICS-UAB) i 
intervenen el Dr. Joaquim Prats (DHIGECS-UB), i la Dra. Roser Batllori 

(ConeixMedi, UdG).  

12:00. Descans i cafè 

12:30. Presentació del llibre Història, memòria i ensenyament de la 
història. Perspectives europees i llationoamericanes, de Joan PAGES i 

M. Paula GONZALEZ (coords), a.càrrec del Dr. Joan  Pagès 

13:30. Final de la sessió i Dinar  

SEGONA SESSIÓ: Divendres 2  

16:00. Presentació de la recerca dels grups de la XIRE:   

           DIGHECS, GRICCSO i GREDICS 

17:30. Descans i cafè 

18:00. Presentació de la recerca dels grups de la XIRE:   

           ConeixMedi, Didpatri i Arxididàctica 

19:30. Final de la sessió 

* Aquestes sessions es faran amb traducció simultània  


