Jornades de formació

Aproximació científica i dialògica
al coneixement de la prehistòria
Dissabtes 2 i 16 abril i 7 maig de 2016
al Museu d’Història de Catalunya, Barcelona

Formació reconeguda pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Inscripció: http://goo.gl/nLW0TE
(Fins el 15 de març)
Cost del curs: Gratuït
Nombre de places: 50
Les places són limitades i es procedirà per ordre
d’inscripció.

Pl. de Pau Vila, 3 (Palau de Mar)
08003 BARCELONA
http://www.mhcat.cat/
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RENFE
En el marc de la Convocatoria de ayudas 2015 para el fomento de la cultura científica, tecnológica y
de la innovación, referència FCT-15-10533.

Estació de França
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Destinataris . Ponent · Calendari
Avaluació

Continguts

Ponent

Els descobriments més recents i rellevants en
prehistòria i evolució social de la humanitat a través del
coneixement realitzat per l’Institut Català de
Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), que
està duent a terme la recerca a la Sierra d’Atapuerca.

Lluís Batista. Arqueòleg i Museòleg.
Responsable de l'Àrea de Socialització de l'IPHES

1ª sessió: Evolució humana, fites culturals i biològiques.
Homínids protagonistes. 13.000.000 - 13.000 B.P.
2ª sessió: Atapuerca i l’origen de la parla. 1.000.000500.000 B.P.
3ª sessió: L’origen del Neolític a l’Orient Pròxim i la
seva difusió a Catalunya.

Objectius
ê Realitzar una formació científica de professorat
d’educació primària i secundària, en prehistòria i
indagació científica, incorporant l’enfoc dialògic.
ê Contribuir a augmentar el nivell de coneixements
científics sobre prehistòria i evolució social entre el
professorat de primària i secundària.

Destinataris
Professorat d’educació secundària
Professorat d’educació primària

Calendari
Les Jornades es realitzaran en tres sessions de 4
hores, de 10h a 14h, els dies 02/04, 16/04 i 07/05.
El total d’hores de les Jornades serà de 15 hores
(3 virtuals i 12 presencials)

Avaluació de l’impacte
Es recolliran dades de forma quantitativa i
qualitativa, en la mesura del possible, de l’impacte
social i educatiu de l’acció formativa realitzada.

