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Presentació
El Congrés Internacional de Cultura Democràtica i les XVIII Jornades Internacionals
de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials aquest any s’emmarquen en el pla
de treball del projecte “Integrar les Competències de Cultura Democràtica als plans
docents de formació del professorat”, finançat pel programa DISCO (Democratic and
Inclusive School Culture in Operation) del Consell d’Europa i la Unió Europea, portat
a terme conjuntament pel grup GREDICS de la Universitat Autònoma de Barcelona,
l’Instituto Politécnico de Lisboa i la Manchester Metropolitan University.
La cultura democràtica representa l’eix principal d’aquest Congrés i Jornades. Volem
conèixer la situació actual de la cultura democràtica en les polítiques i les pràctiques
a l’educació en general, i a l’ensenyament de les ciències socials en particular.
Pensem que es important debatre i compartir experiències sobre per què i com
incorporar la cultura democràtica a l’ensenyament o a la formació del professorat.
La formació en cultura democràtica és imprescindible per a la construcció d'un futur
millor, per aquest motiu entenem la cultura democràtica com una preparació per a la
participació i l'acció social responsable. Per això, relacionem d'una manera estreta la
cultura democràtica amb l'Educació per al Futur. Quins són els futurs possibles i
probables? Quin és el futur que volem? Com ho podem aconseguir?
Ens interessa buscar respostes, plantejar noves preguntes i debatre sobre la recerca
i la innovació en educació per a la participació democràtica, als nens i nenes al jovent
en general. En aquesta línia, la formació, tant inicial com permanent del professorat,
té una rellevància cabdal i és un element clau per trobar eines que millorin l’educació
democràtica i la participació.
El Congrés ha de ser una bona oportunitat per connectar la teoria i la pràctica, les
realitats educatives de cada centre amb les propostes educatives més generals, el
dia a dia de les aules amb les investigacions que es desenvolupen en l'àmbit
universitari.

El Congrés i les Jornades seran un punt de trobada per compartir experiències,
innovacions, recerques, inquietuds i reflexions al voltant de l’ensenyament i
l’aprenentatge de les ciències socials, la cultura democràtica i l'educació per al futur.
Us proposem afrontar aquestes tasques des de diferents àmbits i etapes educatives:
infantil, primària, secundària, batxillerat i universitat, educació formal i no formal, per
compartir idees, per crear vincles i fer xarxa.
Les línies d’aquest Congrés són les següents:

1.
2.
3.
4.

Investigació i innovació en educació per a la cultura democràtica.
Educació per a la ciutadania global, diversitat i gènere.
Literacitat crítica digital i contrarelats de l’odi.
Educació per al futur i acció social.

El Congrés comptarà amb traducció simultània castellà-anglès/anglès- castellà

Destinataris
-

Professorat d’ensenyament infantil, primari, secundari i universitari.
Tots aquells professionals interessats en l’educació democràtica i l’educació
per al futur, des de la recerca, la innovació i la formació del professorat.
Estudiants interessats en l’ensenyament de les ciències socials, la geografia,
la història, i les possibilitats de la cultura democràtica.

Presentació de comunicacions
Els participants en les Jornades podran presentar comunicacions de qualsevol nivell
educatiu (infantil, primària, secundària i ensenyament universitari), escrits en català,
castellà, francès, portuguès o anglès.
En l’avaluació de les propostes, es valoraran positivament aquelles que incloguin el
framework de cultura democràtica proposat pel Consell d’Europa. Aquesta informació
es pot trobar al següent enllaç:
https://rm.coe.int/prems-008318-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-1-8573co/16807bc66c

Caldrà enviar un resum de 1000 paraules màxim (espais inclosos), a partir del 15 de
juliol i abans del 6 de setembre de 2021, que inclogui títol, autoria, dades de contacte,
context, objectius, descripció, valoració i 3 referències bibliogràfiques. Caldrà enviarho a l’adreça:
pr.disco@uab.cat
El dia 14 de setembre de 2021 s’informarà de l’acceptació o no als autors/es.
La presentació de les comunicacions té com a requisit la inscripció a les Jornades.

Els resums s’han d'elaborar amb la plantilla que es troba en aquest enllaç.
Els autors que facin arribar la seva contribució estan d'acord en la inclusió del
document, en cas que sigui acceptat, al Dipòsit Digital de Documents de la Universitat
Autònoma de Barcelona, (DDD https://ddd.uab.cat), sota la llicència Creative
Commons Reconeixement (CC BY 4.0) per un període de temps indefinit i amb
caràcter de no exclusivitat. Els autors rebran un certificat acreditatiu.

Dates d’inscripció
El període d'inscripció s'iniciarà el 15 de juliol de 2021 i finalitzarà a 30 de setembre
de 2021 (places limitades).
Trobareu el formulari d’inscripció a: https://forms.office.com/r/FZNUwzzJZU
La inscripció és gratuïta, finançada pel Consell d’Europa i la Unió Europea.

Resum de dades
Inici d’inscripcions i d’enviament de comunicacions
Data límit d’enviament de comunicacions
Informació sobre les acceptacions de comunicacions
Data límit d’inscripció sense comunicació

15 de juliol
14 de setembre
20 de setembre
30 de setembre

Reconeixement acadèmic
Activitat reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, com a formació del professorat, amb 15 hores.
Activitat amb el suport de la Facultat de Ciències de l’Educació, Unitat de Didàctica
de les Ciències Socials i GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències
Socials). Grup Reconegut per AQU: 2017 SGR 1600.
Activitat inclosa al Màster de Recerca en Educació i al Doctorat en Educació.

Publicació
Es publicarà un recull de les diferents ponències i comunicacions presentades.

Comitè Organitzador UAB
•

•
•
•

Antoni Santisteban, Neus González, Gustavo González i Mariona Massip.
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l’Educació.
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials.
GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials).
Alfredo Dias Gomes i Maria João Hortas. Instituto Politécnico de Lisboa. Escola
Superior de Educação de Lisboa
Edda Sant Obiols i Jonas Thiel. Manchester Metropolitan University. School of
Childhood, Youth and Education Studies
Consell d’Europa, Unió Europea i Programa Democratic and Inclusive School
Culture in Operation (DISCO)

Per a més informació:
pr.disco@uab.cat
https://grupsderecerca.uab.cat/gredics/node/189
Unitat Departamental de Didàctica de les Ciències Socials – GREDICS. Facultat de
Ciències de l’Educació. UAB. Edifici G-5. 08193, Bellaterra-Cerdanyola del Vallès
(Barcelona). Telèfon: 0034 93 581 18 78

Programa
Dijous 21
10:00 - 10:20 a.m. Benvinguda i obertura
10:20 - 10:35 a.m. Presentació del projecte ECDPT
10:35 - 11:35 a.m. Ponència inaugural Dra. Karen Pashby (Manchester Metropolitan
University)
11: 35 - 12:00 a.m. Pausa
12:00 - 13:00 p.m. Presentació de les conclusions del projecte (anàlisi de polítiques
públiques)
4:00 - 5:00 p.m. Ponència
5:00 - 6:00 p.m. Presentació del projecte: conclusions de pràctiques i recursos.
6:00 - 6:30 p.m. Pausa
6:30 - 7:30 p.m. Comunicacions
Divendres 22
10: 00-10: 45 a.m. Ponència Dr. Roberto García Morris
10:45 to 11:30 a.m. Ponència Dra. Melinda Dooly
11:30 to 12:00 a.m. Pausa
12:00 to 13:00 p.m. Comunicacions
4:00 - 5:00 p.m. Comunicacions
5:00 - 6:00 p.m. Presentació de les conclusions generals del projecte
6:00 - 6:30 p.m. Pausa
6:30 - 7:30 p.m. Ponència final. Dr. Joel Whestheimer

