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Màster Universitari
de Recerca en Educació

Octubre a setembre
Sessions presencials en horari de tarda
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Espais
Facultat de Ciències de l'Educació
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El Màster contempla 8 especialitats:
E1 - Currículum i processos d'innovació
en educació
E2 - Desenvolupament i gestió
de les organitzacions per al canvi
E3 - Desigualtats, investigació
i acció educativa
E4 - Didàctica de la llengua i la literatura
E5 - Didàctica de les ciències socials
E6 - Art, cos i moviment
E7 - Educació científica
E8 - Educació matemàtica

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus Bellaterra Edifici G6
08193 Bellaterra (Barcelona)
Facultat de Ciències de l’Educació
Antoni.Santisteban@uab.cat
0034 93 581 18 78 / 0034 93 581 26 83
http://masterrecercaeducacio.uab.cat

Facultat de Ciències de l’Educació

Presentació
La nostra perspectiva de la recerca en Didàctica
de les Ciències Socials és la innovació i la millora de la pràctica educativa en totes les etapes
i àmbits. L'ensenyament de la geografia, la història i la resta de ciències socials ha d'afavorir la
formació de persones crítiques, responsables i
compromeses, per entendre la complexitat del
present i per construir el futur.

•Prosseguir estudis de Doctorat
MÒDULS

ECTS

Obligatoris

21

Objectius
•Comprendre de manera integrada el procés
d'ensenyament i aprenentatge de les ciències
socials, la geografia, i la història.
•Aplicar els coneixements de la recerca en didàctica de les ciències socials a la solució de
problemes en la pràctica educativa.
•Generar competències per al disseny i difusió
d'activitats de recerca en el camp de la didàctica de les ciències socials.
•Desenvolupar capacitats per afrontar amb
autonomia diversos models i instruments
d'investigació, en el camp de l’ensenyament de
les ciències socials, així com en el camp de la
formació del professorat.

NOM / DESCRIPCIÓ

Metodologia de recerca en educació
18 3 Mòduls d'especialitat obligatoris:
- Perspectives i tendències en la investigació
sobre la construcció del coneixement social

Optatius

24

Aquest programa està destinat a la preparació
d'investigadors en el camp de l'ensenyament i
l'aprenentatge de les ciències socials, així com
en el camp de la formació del professorat.
L’especialitat té el seu origen en el Programa de
Doctorat i en el Màster de Recerca en Didàctica
de les Ciències Socials, Geografia, Història i Art,
que durant els últims anys s’ha cursat amb èxit
a la UAB.

Sortides professionals

Pla d'estudis

- La investigació sobre l'ensenyament del
temps històric, l'espai geogràfic i la formació
del pensament social
- La recerca en l'àmbit de l'educació per a
una ciutadania democràtica
6 1 Mòdul de Màster

Treball Fi de
Màster
ECTS

15

Investigació vinculada a l'especialitat

60

Aquesta especialitat possibilita iniciar-se en
àmbits de recerca com:
• L'anàlisi de la pràctica i de la formació del professorat en didàctica de les ciències socials.
• L'ensenyament de la història i la construcció del
temps històric. Memòria i consciència històrica.
• La construcció de l'espai en l'ensenyament,
lectura del paisatge i interpretació del territori.
L'educació per a la sostenibilitat.
• L'ensenyament de la història de l'art i del patrimoni cultural.
• L'educació cívico-política i la formació del pensament social crític i creatiu.
• Els problemes socials o les qüestions socialment
vives a l’ensenyament de les ciències socials.
• L'anàlisi i experimentació de materials curriculars
de didàctica de les ciències socials.

•Assessorar centres educatius i administracions
públiques en programes de formació del coneixement del medi o de ciències socials.
•Direcció i consultoria editorial, així com elaboració de materials curriculars de ciències socials,
geografia o història per a les diferents edats o
públics.
•Planificació i gestió d'activitats de formació en
ciències socials o educació ciutadana.
•Gestió de bases documentals i centres de recursos educatius de ciències socials.
•Formació de professorat de ciències socials i
de responsables de serveis educatius en aquest
camp.
A qui s’adreça
Diplomats, llicenciats i graduats de les titulacions
vinculades a les ciències socials, docents en
actiu, professionals de l'educació integrats en
serveis educatius, tècnics de les administracions
públiques i professionals de l'educació no formal.
Informació i matricula
Requisits d’admissió: Diplomats, Llicenciats i
Graduats
Preinscripció: oberta des del gener
Matricula: Durant el mes de setembre
Web : http://masterrecercaeducacio.uab.cat
Web UAB: http://www.uab.cat/

