
 
 

  

Seminari semipresencial 
 

Investigació per a la ciutadania global al batxillerat 
 

Fins al 30 de juny de 2016  -  20 hores de dedicació 

Com contribueix el treball de recerca al desenvolupament de les competències científica i ciutadana? Com passar del 

resum d’informació a la recerca científica? Com desenvolupar recerca científica a partir dels interessos de l’alumnat?  
Quina relació tenen aquests interessos amb els drets humans? Quins aprenentatges es treballen en la tutoria? Com 
promoure la recerca científica des de la tutoria? Com incideix aquest treball en l’educació per a la ciutadania global? 

Aquest seminari s’adreça a docents que estiguin acompanyant treballs de recerca, de qualsevol modalitat de 

batxillerat, i vulguin aprofundir en el potencial de la recerca científica per a l’educació en drets humans. Les 

trobades presencials (4 hores) es combinen amb el treball a distància (Campus Obert de la UB), a fi de 
desenvolupar recursos per a l’acompanyament dels treballs de recerca de l’alumnat. 

Continguts: 

► Globalització i educació: reptes educatius del món actual 

► Educació per a la ciutadania global: aprenentatges, metodologies i avaluació 

► Aprenentatge ètic: sensibilitat, cognició i conducta 

► La investigació com estratègia didàctica per educar en ciutadania global 

► Tutoria de treballs de recerca de batxillerat 
► Avaluació de treballs de recerca des de la perspectiva de la ciutadania global 

Metodologia: 

Es basarà en l’anàlisi de la pròpia acció tutorial i l’intercanvi d’experiències entre docents de centres 

diversos. Comptarem amb el suport i recursos del programa Recerca per a la Pau, així com 

bibliografia d’altres experiències d’educació per a la ciutadania global basades en investigació:  

http://recercapau.ub.edu/ 

Les conclusions del seminari es recolliran en un document disponible en obert a través del Dipòsit 
Digital de la UB. 

Dates i lloc: 

La formació es desenvolupa en paral·lel a la tutoria del treball de recerca de batxillerat, de forma que el calendari 
d’activitats s’estableix amb cada participant a l’inici de la formació. 

Per les trobades presencials (4 hores), es preveuen dues modalitats de participació: 

► En el cas del professorat d’instituts públics de Barcelona i àrea metropolitana que participen en el programa 
Recerca per a la Pau, les trobades tindran lloc en l’institut en dates acordades amb el centre.  

► El seminari és obert a professorat d’altres instituts interessat en aquest enfocament de la recerca. En aquest 
cas, les trobades presencials tindran lloc al Centre UB Sants (c/Melcior de Palau 140, de Barcelona), els 
dimecres 13 d’abril i 15 de juny de 2016, de 17 a 19h. Places limitades. 

Període d’inscripció: Fins al 30 d’abril de 2016 

Inscripció: recercapau@ub.edu 

Preu: Activitat gratuïta 

Informació i/o consultes: recercapau@ub.edu  

Requisits de certificació: Assistència a les trobades presencials i realització de les activitats a distància. 

* Les activitats certificades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat 
que les activitats incloses en el Pla de Formació Permanent del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els certificats s’incorporen 
directament a l’expedient de formació del professor/a i es poden utilitzar com 
acreditació per participar en els diferents concursos i convocatòries del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en els termes que indiqui cada 
convocatòria.  

 
Amb el finançament de: 
 

 
 

 

http://recercapau.ub.edu/
mailto:recercapau@ub.edu
mailto:recercapau@ub.edu

