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col·laboratiu per a la difusió 
d'idees innovadores i 
solucions didàctiques

Si es necessiten recursos 
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desenvolupament de la 
labor docent
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Ciències Socials a l'entorn
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QUÈ OFEREIX 
SOCIAL(S)?

Benvolguts/des professors i mestres:

El grup de recerca i d’innovació en educació geogràfica i 
històrica de la Universitat de València, Social(S), vol contactar 
amb vosaltres per dissenyar un treball conjunt. Estem 
convençuts de poder combinar la recerca acadèmica i la 
innovació escolar. Volem comptar amb tu per fer un viatge per 
l’ensenyament i aprenentatge dels problemes socials. Ens 
agradaria comptar amb la teua complicitat.

Segur que alguna vegada has sentit la necessitat de difondre 
les teues idees i experiències escolars. Potser t'agradaria 
presentar a l’alumnat de Grau de Magisteri i Màster de 
Secundària un recull d’experiències que penses que serien 
molt bones per millorar la formació inicial.

Igualment has pogut sentir la sensació de estar a soles al teu 
centre, o aula. Saps que és difícil comunicar el que passa quan 
tanquem la porta de classe.

Des de Social(S) et convidem a que participes en aquest 
espai de coneixement, cooperació i reflexió en alguna de les 
seues propostes. Pots compartir la teua visió, sentir-te escoltat, 
o simplement reflectir en veu alta sobre les teues 
preocupacions. En aquest tríptic pots entrar a algunes pàgines 
web i mirar el que pot oferir Social(S) al professorat dels 
centres d’Infantil, Primària i Secundària, com ja hem fet des de 
1989 amb la col·laboració dels projectes Gea-Clio, Nosaltres 
Proposem i Geoforo, una xarxa que pretén millorar 
l’aprenentatge dels problemes socials des de la comunitat 
escolar.

Si tens dubtes, pots enviar un correu a socialsuv@uv.es

Quines necessitats 
teniu en el vostre 
centre educatiu? 

Des de Social(S) podríem 
assessorar o ajudar

Si necessites consultar les 
quatre línies de reserca de 

l'equip de treball per a millorar 
els teus projectes d'innovació 

escolar

http://nospropomos2016.weebly.com/
http://nospropomos2016.weebly.com/
http://socialsuv.org/
http://socialsuv.org/
https://geaclio.wordpress.com/
https://geaclio.wordpress.com/
http://socialsuv.org/
http://geoforo.unam.mx/secforo/index.php
http://geoforo.unam.mx/secforo/index.php
http://socialsuv.org/


Si necessitem reforçar les 
línies d'innovació a resultats 

de reserca

GEOFORO, GEA-CLÍO, NOS PROPOMOS
Educació socioambiental, participació 

ciutadana i didàctica del patrimoni:
de làmbit local al global

La formació docent des 
de la reserca 
institucional

Narratives històriques, 
gènere, representacions 
socials… línies de reserca

GEOFORO
Si es necessita un espai 
virtual de coneixement 

col·laboratiu per a la difusió 
d'idees innovadores i 
solucions didàctiques

NÓS PROPOMOS
Per a aplicar les Ciències Socials a l'entorn

QUÈ OFEREIX 
SOCIAL(S)?

Grau de Mestres 
d'Educació Primària

Grau de Mestres 
d'Educació Infantil

Màster de reserca en 
Didàctiques Específiques

Màster de Professor/a 
d'Educació Secundària

Postgrau en Mediació

GEA-CLÍO
Per a desenvolupar estratègies 

i recursos per a fomentar la 
innovació en Educació Primària 

i Secundària

http://socialsuv.org/
http://socialsuv.org/
http://socialsuv.org/
http://socialsuv.org/
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_ciencias_de_la_educacion-4/mediacion-escuela-red/datos_generales.htm
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_ciencias_de_la_educacion-4/mediacion-escuela-red/datos_generales.htm


Crear una comunitat 
escolar entorn de les 

tertúlies literàries

Disciplina a l'aula:
la mediació i la 

convivència

Protocol per a 
col·laborar amb els 

ajuntaments adscrits 
en projectes 

Nós Propomos!

QUÈ HA 
PROPICIAT 
SOCIAL(S)?

Relacions amb 
immigrants i la seua 

projecció escolar

Conéixer l'entorn 
pròxim amb 

excursions i treballs 
de camp Coneixement del medi no 

enciclopèdic, sinó a partir de 
problemes socials (Geoforo). 

Educació Primària

Relacions amb altres 
matèries escolars.

Àmbits escolars en l'ESO

Una línia de 
col·laboració 
internacional

Les conseqüències de la 
pandèmia a les aules 

escolars

Coneixement del medi i 
participació ciutadana.
Projecte Nós Propomos!

Xarxes de reserca en 
Ciències Socials:

AUPDCS

Red-14: Grup de reserca en 
Didàctica de les Ciències 

Socials de 14 Universitats

Col·laboracions amb 
institucions per a realitzar 

materials curriculars

http://socialsuv.org/
http://socialsuv.org/
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_ciencias_de_la_educacion-4/mediacion-escuela-red/datos_generales.htm
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_ciencias_de_la_educacion-4/mediacion-escuela-red/datos_generales.htm
http://socialsuv.org/
http://socialsuv.org/
http://socialsuv.org/materiales-para-el-trabajo-por-ambitos/
http://socialsuv.org/materiales-para-el-trabajo-por-ambitos/
http://www.geoforo.unam.mx/secforo/index.php
http://www.geoforo.unam.mx/secforo/index.php
http://geoforoforo2.blogspot.com/2020/03/foro-26-el-coronavirus-una-experiencia.html
http://geoforoforo2.blogspot.com/2020/03/foro-26-el-coronavirus-una-experiencia.html
http://didactica-ciencias-sociales.org/
http://didactica-ciencias-sociales.org/
http://www.red14.net/es/inicio/
http://www.red14.net/es/inicio/
https://geaclio.wordpress.com/
https://geaclio.wordpress.com/

