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PROGRAMA PROVISIONAL 
 

A continuació de la sessió inaugural es presentaran les comunicacions amb els seus corresponents debats. Durant 

el desenvolupament de la Jornada es durà a terme el lliurament del “XVI Premi Antoni Quintana Marí” per a treballs 

de recerca d’estudiants d’ensenyament obligatori i post obligatori. 

 

La comunicació definitiva del programa, la distribució de les comunicacions i altres detalls sobre l’organització de la 

Jornada es faran conèixer a través de la web de la SCHCT http://blogs.iec.cat/schct/ a partir del 2 de novembre de 

2017. La conferència convidada d’aquesta jornada anirà a càrrec de: 

 

CARMEN MAGALLÓN PORTOLÉS 
Investigadora del  centre Fundació SIP, Saragossa 

 

amb el títol: 

 

¿Cómo pueden los estudios sobre ciencia y género 

enriquecer el currículo y la innovación educativa? 
 

http://blogs.iec.cat/schct/


 

 

El comitè organitzador d’aquesta jornada vol aprofitar aquesta nova convocatòria per ampliar els objectius i les 

àrees temàtiques amb noves idees i nous col·laboradors. Amb aquest esperit es convoca la “XV Jornada sobre la 

Història de la Ciència i l’Ensenyament” com a mostra de la consolidació dels vincles establerts entre la història de 

la ciència i l’ensenyament. En convocar aquesta nova jornada la SCHCT pretén: 

 

 Debatre temàtiques entorn a les relacions entre història de la ciència i ensenyament 

 Afavorir la comunicació i la col·laboració entre docents i historiadors de la ciència 

 Fer conèixer experiències i recursos sobre l’aplicació de la història de la ciència en l’ensenyament 

 Relacionar mitjançant la història de la ciència alguns aspectes de la divulgació científica amb l’ensenyament 

  

Assistència i comunicacions 

 

En aquest sentit, el comitè organitzador anima a tots aquells professors/es i historiadors/es de la ciència 

interessats en aquesta temàtica a participar en aquesta Jornada i a presentar, també, comunicacions.  Cada 

persona inscrita a la jornada podrà defensar fins a un màxim de dues comunicacions, sempre que una d’elles sigui 

compartida. L’experiència en jornades anteriors ens ha dut a proposar les següents àrees temàtiques: 

 

 La immersió de la història de la ciència a l’aula 

 L’acoblament de la història de la ciència en el currículum educatiu 

 La cultura material de la ciència en l’ensenyament 

 Les TIC en la incorporació de la història de la ciència a l’ensenyament 

 La història de la ciència en la formació del professorat 

 Sessió temàtica “Ciència i Gènere” coordinada per Núria Solsona 
 

Terminis 

 

30 de setembre de 2017: termini recepció de resums per propostes de comunicació (adreça schct@iec.cat) 

 

30 de setembre a 14 d’octubre: sol·licitud de beques. La Societat ofereix beques a estudiants i llicenciats en atur. 

Els interessats han d’enviar una sol·licitud amb els motius, adjuntant la documentació acreditativa a schct@iec.cat  

 

14 d’octubre de 2017: confirmació de les comunicacions acceptades als sol·licitants 

 

15 d’octubre a 13 de novembre: inscripció (al formulari en línia que estarà disponible al web de la SCHCT) 

 

Inscripció  

 

La inscripció es farà per mitjà d’un formulari en línia, operatiu durant el període d’inscripció del 15 d’octubre al 

13 de novembre (pagament amb targeta de crèdit o transferència bancària, d’acord amb les indicacions del 

formulari). La inscripció inclou el dret al llibre de resums de comunicacions, assistència i a les actes corresponents. 

La quota  general serà de 22 €; i la reduïda, d’11 €, (per als socis SCHCT i altres filials de l’IEC). 

 

Lloc de celebració de la jornada 

 

17 novembre 2017, de 15h-21h,  i 18 novembre 2017, de  9h-14h. 

Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47 - 08001  Barcelona 

 

Organitza 

 

Per a més informació adreceu-vos a schct@iec.cat  

i consulteu el web de la SCHCT http://blogs.iec.cat/schct 

 
 
Entitat col·laboradora 
Institut d’Estudis Catalans  
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