
Al dia 3 de juny, sent les 18.00 h., ens reunim en la facultat de Magisteri (aula 1.07) els
membres de Gea-Clío: María Blay, Santos Ramírez, Vicent Peris, Néstor Banderas, José
R. Coret, Pep Ciscar, Xosé M. Souto, Arnaldo Mira, Juanvi Morales, Vicent Bellver, Jorge
Sáiz, Luis Vivas i Diego García Monteagudo. Més tard, acudeix Juan R. Durà. Excusen la
seua assistència: Sara Fita, Juan Carlos Colomer, Isabel Henarejos, Mateo Martínez,
Paula Jardón i Carla Aparici.

L´ordre del dia és el següent:

1. Valoració de les jornades i congressos realitzats: Repensar, Experiències d'Innovació,
Feixisme a les aules, Pastwomen. Què ens han aportat en la millora de la nostra
pràctica educativa?

2. Propostes per al 2022-23: compartició de programacions i materials.

3. El treball amb els museus. El cas del Museu d'Etnologia (ETNO): estat de la
col·laboració. Altres projectes semblants.

La reunió comença amb el punt 3 i els dos anteriors es comenten cap al final.

3.-Xosé M. Souto dona la paraula a Juanvi Morales per explicar l´estat de col·laboració
amb el Museu d´Etnologia. Juanvi explica que el museu vol treballar els materials amb
el format de webdoc o documental interactiu. El museu té interès en potenciar la seua
línia educativa i les propostes didàctiques del Gea-Clío s´adequen al que demana la
institució. Arnaldo presenta un exemple de webdoc (wedocs.exemples) i sorgeix un
debat interessant sobre el tractament didàctic de les imatges. Abans, tant Maria Blay
com Xosé M. Souto manifesten que seria important tindre una reunió amb el
dissenyador de la webdoc per assegurar que els nostres materials didàctics s´ajusten al
format i les intencions del museu. Des del grup Gea-Clío la finalitat és generar un
coneixement complex i divers per comprendre i actuar al mon. Ara mateix ja tenim
gran part del treball fet, que (amb els esborranys preparatoris) està disponible a
ETNO.COL
Xosé M. recorda com es treballen els còmics i fa dues preguntes sobre el tractament
didàctic de les imatges: com treballar les imatges per a que l´alumnat puga aprendre?
Hi ha alguna plataforma tècnica per treballar didàcticament les imatges? Arnaldo diu
que no coneix un mètode clar de treball i manifesta la importància d´ensenyar a
observar críticament als alumnes. Per la seua part Santos Ramirez explica com
treballava les imatges, especialment lligades a les eixides de camp. Revela que amb el
BigMap feia l´eixida virtual en una sessió prèvia per familiaritzar als alumnes amb el
territori, sent molt important un treball posterior de reflexió a l´eixida. Vicent Peris
comenta que dona un guió als estudiants per tal de facilitar la comprensió de
informació dels vídeos. Maria Blay emfatitza que els documents audiovisuals cal que
tinguen una intencionalitat educativa.
En el actual context de saturació informativa, Arnaldo diu que es necessari discutir les
fonts críticament, un aspecte que fa deu anys no era tan imperatiu treballar a l'aula
com actualment, en l'era de la "postveritat" i la desinformació. Juanvi afegeix que és
difícil captar l´atenció de l´alumnat i la gran quantitat de informació es sinònim de
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desinformació. Aquest debat continua quan Xosé M. diu que la critica de les fonts
potser un nou contingut curricular. Igual que un autor d’una fotografia té una
intencionalitat, també el museu té altres intencions. El marc escolar d´aprenentatge ha
canviat i es poden aprofitar les propostes dels àmbits i la interdisciplinarietat per fer
coses noves.
El lideratge educatiu és fonamental per consolidar equips de treball innovadors, com
varen comentar alguns companys. Néstor mostra la seua preocupació pel seu grup
d´estudiants al seu centre escolar, una experiència totalment contrària a la del seu
company Juanvi, qui manifesta la seua satisfacció amb la codocència. La falta de
compromís dels departaments és un obstacle que assenyala Maria Blay i Vicent Peris
diu que els professors disposats a fer una programació són els que terminen treballant
als àmbits, un fet que es compartit per altres companys. Pep Ciscar també denuncia
l´organització dels àmbits i reclama més flexibilitat i integrar més projectes en un curs
escolar. Arnaldo assenyala que per a ell és fonamental formar un equip de dos o tres
companys amb les mateixes intencions i tindre el recolzament de l´equip directiu.
El debat continua i Xosé M introdueix una altra qüestió: quines possibilitats obri la
LOMLOE per a que el professorat gaudir del seu treball? Es fomenta la creativitat i
l´aprenentatge crític dels estudiants? (Veure document Annex 1 de resum de
l'esborrany del currículum de G.Hist). Néstor comença dient que hi ha problemes
estructurals com la inclusió i l´atenció a la diversitat que la nova llei no ha resolt. La
codocència només potser positiva si els altres companys comparteixen les mateixes
finalitats educatives. Vicent Peris diu que al seu centre hi ha un pla de formació docent
i un coordinador arreplega les propostes del professorat, sent l´equip directiu qui
proposa que el nou professorat es forme per treballar als àmbits. Juanvi ha demanat
que l´hora de coordinació dels àmbits es puga fer amb el company de codocència i
Vicent Peris diu que es deuria fer amb tots els àmbits. Podem pensar a una alternativa
des de Gea-Clío (veure Annex 2 per treballar nosaltres com proposta).

Aquest tema es tanca per qüestió de temps i s´acorda retomar els materials didàctics a
setembre per parlar posteriorment amb el museu. Caldria enviar els materials que
estem utilitzant a Arnaldo, per penjar aquests.

2.-Sobre els recursos didàctics i en relació amb el punt 1 (jornades, reunions,
presentacions de llibres...) Xosé M invita a tothom a pujar materials i compartir
activitats, programacions i altres recursos per tal de treballar en equip. Subratlla els
materials que estan a la web www.socialsuv.org i la necessitat de seguir compartint. I
com a tancament de la sessió i per animar al professorat es presenta la fitxa de
Nosaltres Proposem (Veure Document Annex 3). La metodologia d´aquest projecte
d´aprenentatge-servei segueix els principis de Gea-Clío. És important establir lligams
amb les administracions per tal que s´adonen que les escoles (i especialment els
estudiants) estan treballant problemes locals que afecten a la ciutadania. S´espera que
amb aquesta fitxa més professors puguen animar-se per un ensenyament més crític de
les ciències socials i encetar la formació ciutadana.

Sobre els ODS Xosé M. presenta un document que han fet les companyes de CC.
Experimentals sobre el dia del medi ambient, amb referències a informacions
internacionals (Amparo Vilches i Daniel Gil, veure Annex 4)

http://www.socialsuv.org


I sense més temps, s'alça la sessió a les 19:45 però no la conversa, que continua
animadament en altre fòrum per tots conegut.


