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IV Jornades de Recerca i Innovació Educativa
Educació basada en evidències:
Establint el pont entre la recerca i la pràctica educativa

Organitza:
Institut de Recerca
i Innovació Educativa

Cronos i Kairós. Una revista d’Història per a l’Educació Primària
Projecte d’Innovació i Millora de la Qualitat Docent (PID202120)
Ciències Socials i la seva didàctica II – Història
IP: Elisabeth Ripoll Gil (elisabeth.ripoll@uib.es)

1) Com estàvem?

2) Què volíem aconseguir?

• Els alumnes:

• Objectiu principal:

• Sentien desconnexió amb la
Història de les Illes Balears.
• La majoria tenien prejudicis
negatius cap a la matèria
d’Història (avorrida,
exclusivament memorística...).

• Dissenyar una revista i dotar-la d’un contingut històric
formatiu pels futurs mestres.

• Objectius complementaris:

• La docent:
• Amb il·lusió per engrescar i
generar material d’utilitat pel
futur dels docents.

• Contribuir al desenvolupament de competències
bàsiques.
• Analitzar i crear materials d’utilitat per a la didàctica de
les Ciències Socials.
• Promoure l’hàbit lector entre els alumnes de grau.
• Impulsar la creativitat dels alumnes.

3) Quins continguts es van treballar?
• Un article sobre cada una de les etapes històriques, donant cabuda a:
• La biografia d’una dona o d’un grup social → treballar la Història de gènere i/o la Història social.
• Referències a elements de patrimoni històric-artístic de les Illes Balears → incidir en el valor del
patrimoni com a eina didàctica.
• Anàlisi del funcionament d’una institució pública de les Illes Balears → atorgar importància a la
formació de la ciutadania, al concepte de democràcia i al compromís cívic de la tasca docent.

• Complementaven el treball:
• Un glossari de conceptes bàsics.
• Activitats de desenvolupament i fotografies o il·lustracions.
• Altres recursos (codis QR amb vídeos explicatius, vinyetes de còmic, apartat Sabies què?...).

4) Com va anar?
• Correcció en el disseny, selecció i tractament de
continguts.
• Aprofundiment en la Història local i la Història de gènere.
• Disseny de materials d’aplicabilitat real.
• Possibilitat de major implicació en alguns grups.

Escaneja el codi per accedir
a una selecció de revistes

