VII seminari

La Formació
Interdisciplinària en
Ciències Humanes
i Socials

En
línia

A partir de les 16 h
Matrícula gratuïta
Sol·licitats crèdits en formació del professorat

Cal inscripció prèvia a

2020-21

<https://cedoc.uib.cat/inscripcio>

Disseny: Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia. Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge. Servei de Comunicació, Promoció i Imatge. http://dircom.uib.cat/

Programa
5 de març

• Arnau Company Mates, Elisabeth Ripoll Gil i Sebastià Serra Busquets: «Anàlisi sobre el
tractament de les institucions democràtiques en els programaris educatius de primària,
secundària i batxillerat, i proposta per a la seva didàctica».
• Ana Laura García Montserrat: «Recursos durant el confinament».
• Elisabeth Ripoll Gil: «Els “lieux de mémoire” per a l'estudi de la memòria democràtica a
les Illes Balears».

12 de març

• Raül Genovés Company: «Aportacions de les competències emocionals a la formació
interdisciplinària i al desenvolupament humà».
• Xavier Jiménez González, Elena Gili Sampol, Marina Castillo Fuentesal: «Innovació
educativa: Wikidata, una font d’informació per a projectes didàctics, col·laboratius i
integrats en el moviment de la ciència oberta».
• Jaume Binimelis Sebastián: «Alfabetització en geografia i mapes mentals».

19 de març

• Marina Castillo Fuentesal: «Recursos didàctics per a ensenyar la història de les dones a
les aules».
• Francesc Vicens Vidal: «La utilització de recursos TIC en l’educació musical no reglada
durant el confinament de la pandèmia COVID-19».

26 de març

• Francisca Lladó Pol: «Las Furias de Ribera o les desventures d'un professor d'Història de
l'Art».
• Maria del Mar Trias Magraner: «L'òpera del segle XIX a Mallorca: una proposta didàctica
per a l'alumnat de secundària».
• Maria Sebastián Sebastián, Francisco Falero Folgoso i Aina Ferrero Horrach: «De l’estudi
a la pràctica del museu. Una experiència entorn a l’aprenentatge per projectes».

L’organitza:
Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat, la Comunicació i el Pensament contemporani de
l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE-UIB).

