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OBJECTIUS
Mitjançant aquest Seminari volem plantejar un diagnòstic dels elements
que configuren el model canònic de l’ensenyament de la Geografia i la
Història en Espanya per tal de continuar amb les aportacions que es van
fer l’any passat respecte a la construcció d’una alternativa didàctica.
Pretenem mostrar algunes eines educatives (avaluació, metodologia,
memòria escolar, materials curriculars) que ens possibiliten avançar en la
construcció d’una alternativa que facilite el desenvolupament de la
consciència ciutadana crítica.
Finalment, volem oferir els resultats de les investigacions que estem
duent a terme dins del grup SOCIAL(S) de la Universitat de València
per tal de configurar un programa de recerca i d’ensenyament que forme
l’alumnat de Grau, Màster i doctorat en una concepció rigorosa i crítica
de l’educació pública.

DIMARTS 5 DE DESEMBRE
(Facultat de Magisteri, Aula PB-04)
9.30-10.30 h. Taula rodona: Diàlegs entre la Història, la Geografia i la societat.
Modera: David Parra (Universitat de València). Participen:
Ramón López Facal (Universidade de Santiago de Compostela):
“Història i identitat: un diàleg difícil, però necessari”
Emilia Tonda i Rafael Sebastiá (Universitat d’Alacant): “La
Geografia escolar que s’investiga acadèmicament”
10.30-11.00 h. Descans
11.00-12.30 h. Segona sessió de comunicacions i debat. Coordina: Santos
Ramírez (Projecte Gea-Clío)
12.30-14.00 h. Tercera sessió de comunicacions i debat. Coordina: Carlos
Fuertes (Universitat de València)
***

DILLUNS 4 DE DESEMBRE
(Facultat de Magisteri, Aula PB-04)
16.00-16.15 h. Recepció d’assistents
16.15-16.30 h. Presentació del Seminari
16.30-17.30 h. Conferència inaugural “El model de les històries generals”,
Dolors Sánchez Durá (Catedràtica d’Educació Secundària jubilada).
17.30-18.00 h. Descans
18.00-19.30 h. Primera sessió de comunicacions i debat. Coordina: Elvira Asensi
(Universitat de València)
19.30-20.30 h. Taula rodona: El model canònic de la Història i la Geografia davant la
diversitat de l’alumnat. Modera: Juan Carlos Colomer (Universitat de València)
Participen:
Rafael Valls (Universitat de València): “La Història escolar: currículum i
manuals”
Pedro Miralles (Universidad de Murcia): “Les avaluacions de l’alumnat.
Eines i criteris per a la diversitat”

17.00-18.00 h. Taula rodona: Metodologies per impugnar els models canònics.
Modera: Helena Rausell (Universitat de València). Participen:
José Beltrán (Universitat de València): “La memòria escolar en la vida
ciutadana. Biografies i narratives personals”
Xosé Manuel Souto (Universitat de València): “Les perifèries
escolars: condicionants socials i culturals davant la cultura
canònica”
18.00-18.30 h. Descans
18.30-19.30 h. Conferència de cloenda “Els manuals escolars en Brasil. Un
país multicultural?”, Ivaine María Tonini (UFRGS, Porto Alegre, Brasil).
19.45-20.00 h. Tancament del Seminari i conclusions

DIRIGIT A
- Estudiants de Doctorat, de Màster i de Grau interessats en la
didàctica de les Ciències Socials.
- Professorat d’ensenyament primari, secundari i universitari,
especialment de Ciències Socials, Geografia i Història.
- Persones interessades en la Didàctica de les Ciències Socials, en la
recerca i la formació del professorat.

