La recerca en drets humans i
ciutadania global a Secundària
Taller per
professorat
d’E.S.O.
i Batxillerat

La recerca manté un gran potencial educatiu com a estrategia
didàctica centrada en l’estudiant que permet desenvolupar
l’aprenentatge constructiu, així com el coneixement crític i
sistèmic. L’alumnat de batxillerat sovint escull com a tema de
recerca qüestions que resulten clau per a l’avenç dels drets
humans i la ciutadania global. Aquest àmbit d’estudi resulta idoni
per al desenvolupament de la competència en recerca i altres
competències generals de l’etapa, doncs permet aprofundir en les
relacions entre pensament crític i ètica, individu i societat.
La proposta que es presenta s’adreça a realitzar una primera
trobada formativa amb el professorat encarregat de la tutoria de
treballs i projectes de recerca a l’E.S.O. i el Batxillerat, que
permeti establir vincles de col·laboració amb el professorat
interessat en aquest enfocament de la recerca i ampliar la xarxa
de suport a la recerca que la Universitat de Barcelona impulsa
actualment en col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

 Dates i lloc a determinar amb el centre educatiu
 5 hores
 Certificat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona*

Continguts:
► La recerca, més enllà del treball monogràfic?
► Què aporta la recerca per a la pau a la
competència en recerca? Quins continguts
curriculars s’hi desenvolupen?
► Com investigar la globalització? Tècniques i
fonts d’informació a l’abast.
► Què investigar? Propostes de recerca per a la
pau a l’abast del jovent.

Metodologia:
Es basarà en l’intercanvi d’idees i
recursos, comptant amb els materials
disponibles en l’espai web del projecte
de Recerca per a la Pau:
http://recercapau.ub.edu/

Sol·licitud i més informació: recercapau@ub.edu
En col·laboració amb:

Amb el suport de:

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

