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DIJOUS 29 DE JUNY 
 

16.30 h. Recepció d’assistents 
17.00 h. Presentació de la Trobada 
17.15 h. Conferència inaugural “Relaciones entre investigación e innovación 
educativas en el medio rural chileno. El estudio de caso de Monte Patria”, Fabián 
Araya Palacios (Universidad La Serena, Chile).  
18.00 h. Sessió de comunicacions sobre innovació a Ed. Infantil i Primària (1r i 2n)
19.00 h. Sessió de comunicacions sobre innovació a Educació Primària (3r a 6é curs) 
 

DIVENDRES 30 DE JUNY 
 
17.00 h. Sessió de comunicacions sobre innovació a Educació Secundària 
Obligatòria (ESO) 
18.00 h. Sessió de comunicacions sobre innovació a Educació Secundària no 
obligatòria: Batxillerat i Cicles formatius 
19.00 h. Conferència de cloenda “Els projectes curriculars com una síntesis de 
recerca educativa i innovació didàctica. El cas de Gea-Clío a València”, Santos 
Ramírez i Xosé Manuel Souto (Projecte Gea-Clio, Universitat de València).  
 

DISSABTE 1 DE JULIOL 
 

9.00 h. Eixida cap a Requena des de la Facultat de Magisteri (Av. dels Tarongers, 4)  

10.00-13.00 h. Itinerari didàctic per Requena, Diego García Monteagudo, Universitat 
de València. 
 

OBJECTIUS 
1. Donar a conèixer experiències didàctiques a l’Educació Infantil i a les àrees de 
Coneixement del medi i Ciències Socials a Educació Primària i Secundària 
(Obligatòria, Post-obligatòria). 
2. Crear un espai de debat sobre el significat d’innovar i investigar al sí de 
l’aprenentatge de l’alumnat en relació amb l’explicació del món actual. 
3. Crear una xarxa de professorat i grups de treball que desenvolupe projectes i 
Unitats Didàctiques de caire innovador.  
4. Fer visible per mitjà de la publicació de les actes els treballs dels professors a 
l’aula (difusió de les experiències i activitats a la pàgina web socialsuv.org) 

 
 
 
NOTES 
Accés i mobilitat 
A la Facultat de Magisteri es pot accedir en cotxe propi, EMT línies 41, 
71, 40 i 18 o metro L4. 
 
Quant a les comunicacions 
Per participar cal enviar un resum de 300 paraules amb la proposta de 
comunicació abans del dia 30 d’abril. Es comunicarà l’acceptació entre 
el 15 i el 20 de maig. La comunicació sencera s’enviarà abans del 24 de 
juny de 2017 i haurà de seguir les característiques tècniques següents: 

- Lletra Times New Roman o Arial de 12 pts. Interlineat 1,5. 
Extensió entre 15.000 i 20.000 caracters amb figures i bibliografia 
- Bibliografia i referències amb normes Iso690 

Per a cada sessió de comunicacions es triaran quatre experiències que 
seran exposades i, posteriorment, publicades al llibre d’actes i a la 
pàgina web. La resta de comunicacions, si escau, es debatran en una 
altra sessió que es comunicarà més endavant.  
L’exposició de les comunicacions tindrà una durada de 12 minuts i es 
podran emprar programes de presentació com PowerPoint, Prezzi, 
etc. 
 
Quant a l’itinerari didàctic per Requena 
Consistirà en una visita a una parcel·la de raïms i una bodega per 
conèixer la viticultura. A continuació es visitarà el Museu de la Seda i 
es farà un passeig pel centre històric (les covetes).  
Hi haurà un autobús per anar a Requena, per la qual cosa és 
indispensable fer reserva. 
 
Contacte (tot indicant I Trobada de Didàctica de les Ciències Socials) 

Xose.Manuel.Souto@uv.es  
Diego.Garcia-Monteagudo@uv.es  
Telèfon: 963828566 


