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Professors de Secundaria pe r  a les 

g\es ga\ears 

Ciencies de la naturalesa a ESO: 
Un projecte pe r  a les Balears 
Una reforma amb 
problemes 

'educació secundaria 
obligatoria es configu- 
ra dins el nou sistema 
educatiu regulat per la 

LOGSE com una de les modifica- 
cions estructurals més profündes, ja 
que allarga l'ensenyament generalit- 
zat fins als setze anys, en la perspecti- 
va d'un ensenyament comprensiu. 
A n o  vol dir un ensenyament que eviti 
la segregació prematura de la població 
escolar pero que, al mateix temps, 
sigui capa5 d'oferir una diversitat de 
coneixements i experiencies educatius 
d'acord amb la diversitat d'interessos, 
capacitats, motivacions, etc. 

Establir una etapa educativa obli- 
gatoria i fugir al mateix temps d'una 
oferta estandard pretesament valida 
per a tothom, per a un cciutada 
mitja)), tanmateix inexistent, és un 
dels grans reptes de la reforma de 
l'ensenyament. Es un repte que im- 
plica que, coherentment, les admi- 
nistracions educatives renunciin a 
una temptació característica de qual- 
sevol poder institucional: la de voler 
legislar i regular fins al darrer detall, 
empesos per l'arrogancia del poder i 
el miratge de creure que allo que es- 
criu el legislador determina realment 
el que la societat acaba sent i fent. Es 
tracta, tanmateix, d'un comporta- 
ment que la historia ha mostrat do- 
lorosament contraproduent i que, en 
el terreny educatiu, ha conduit al 
fracas i a la frustració individual i 
col.lectiva. 

Per aquesta raó de coherencia, 
l'administració educativa de 1'Estat i 
les autonomiques que han 
pogut/sabut dir qualque cosa han 
proposat com a principi basic el d'un 
currículum cobert, flexible i adap- 
tat)). Una expressió que, al marge de 
les ironies que ha suscitat, expressa 
una idea nova en la nostra tradició 
educativa: la de la transferencia de 
decisions curriculars -sobre que, 
quan i com ensenyar i avaluar- als 
autentics protagonistes de l'ensenya- 

ment: professors i professores i 
alumnes; la de permetre que siguin 
els ciutadans mateixos els construc- 
tors d'una cultura útil, crítica i amb 
sentit. 

Nogensmenys, aquestes saluda- 
bles intencions poden quedar en 
pures declaracions si no es traduei- 
xen en les mesures concretes que les 
han de recolzar, i si no troben el 
resso adient en els receptors. hí, de 
la banda de l'administració veiem 
que es prenen decisions legislatives 
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-un autentic vertigen els darrers 
mesos- que «tanquenn i fossilitzen 
progressivament el currículum en un 
procés de «tecnoburocratització»; al 
mateix temps que la improvisació, la 
manca de planificació i l'escassa ca- 
pacitat de riegociació amb la cornu- 
nitat educativa creen conflictes i 
desanim fins i tot en aquells que 
creuen en el fonament de les noves 
propostes educatives. D e  la banda 
dels administrats, rutines professio- 
nals i interessos corporativistes com- 
pleten un panorama ple d'ombres 
que no sembla que el futur polític 
immediat hagi d'aclarir. 

Adaptar el currículum a la 
nostra realitat 

Malgrat aquests obstacles, la re- 
forma educativa esta en marxa i 
planteja problemes que hauríem 
d'intentar resoldre els mateixos pro- 
fessionals i usuaris del servei educa- 
tiu, abans que la desídia o els interes- 
sos ideologics oposats facin 
naufragar l'oportunitat historica d'o- 
ferir un ensenyament públic de qua- 
litat al nostre poble. U n  d'aquests 
problemes es refereix a l'adaptació 
del currículum a la realitat social, 
historica, geografica, natural, etc., 
del nostre entorn, que afecta de 
forma especial les asees de Ciencies 
Naturals i de Ciencies Socials. 

Aquesta tasca pot resultar difícil 
de realitzar per cada centre per di- 
versos motius: manca d'investigació 
suficient sobre aquest aspecte, inex- 
periencia, mancances formatives, 
practica professional tradicional- 
ment lligada al llibre de text, etc. 
Aixo planteja la conveniencia que 
des de diverses instancies -institu- 
cions educatives, organitzacions i 
grups d'ensenyants, etc.- es facin 
arribar als centres projectes que in- 
cloguin explícitament aquesta di- 
mensió contextual. Es tractaria de 
projectes que, lluny de fermar deci- 
sions, augmentassin la capacitat de 
decisió dels centres sobre la base 
d'opcions creibles i adaptades a la 
nostra realitat, evitant així l'estan- 
dardització i l'inevitable distancia- 
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ment que, per raons de mercat, im- 
pregna l'oferta de materials curricu- 
lars de la major part de les editorials. 

8. Interacció entre els components 
abiotics i biotics del medi natural 

Ara bé, tot i que la reforma ens 
permet adaptar el currículum a de- 
terminats contexts, no es pot oblidar 
que hi ha certs aspectes (probable- 
ment massa, que converteixen el cur- 
rículum pretesament ((obertx en 
senzillament «flexible))) que són 
prescriptius i d'altres que són inespe- 
cífics. Ens referim, en primer lloc, al 
fet que els ccmínimsn (?) establerts 
pel h/IEC per a tot llEstat, tot i ac- 
ceptar lectures relativitzadores sobre 
el pes de les distintes parts, obliga a 
incloure objectius o continguts que 
no hem decidit nosaltres. E n  segon 
lloc, no s'ha de perdre de xrista una 
obvietat: que determinats contin- 

2.2. Com s'alimenten les plantes! 

guts, aquells que tenen més a veure 
amb un context de ((ciencia pura)), 
resulta risible intentar ((adaptar-los)) 
a la nostra realitat: algú imagina un 
tema dedicat a «Mallorca i l'estruc- 
tura atomica))?, o «Com s'alimenten 
els vegetals a Forrnentera))? 1 ja que 
anam d'obvietats, heus-ne ací una 
altra: els primers requisits d'un currí- 
culum -de Ciencies o de qualsevol 
altre material adaptat a la nostra rea- 
litat i necessitats- haurien de ser els 
de la qualitat, fiabilitat i viabilitat, 
cosa que s'aconsegueix mitjancant un 
treball acurat i investigatiu. Aixo sig- 
nifica fugir del xovinisme de voler 
ser original en tot i acceptar amb 
professionalitat el mestratge dels 
excel.lents professionals que, arreu 
de 1'Estat i del món, treballen en allo 



que hom anomena, amb molt d'en- 
cert, l'«alfabetització científica)), i 
significa també experimentar les 
propostes perque el contrast amb la 
realitat les faci realment valides. 
Aixo, pero, no hauria de fer oblidar 
que tot i fugint de qualsevol xovinis- 
me que suposi que «lo nos t ro~  és 
sempre millor, una característica 
també important és que les adapta- 
cions siguin proposades, experime~l- 
tades i avaluades per professionals 
que coneguin la nostra realitat. 

Ara bé, entre els aspectes que re- 
quereixen una adequació al nostre 
context, i que es poden tractar amb 
profunditat variable al llarg de la 
programació de l'area, en destacarí- 
em tres d'importancia cabdal. E n  
primer lloc, els relacionats amb les 
peculiaritats del medi insular quant a 
flora, fauna i gea, tot connectant-los 
amb realitats d'abast creixent: la Me-  
diterrania, etc. E n  segon lloc, els que 
deriven de la problematica ambiental 
específica (conservació de recursos, 
utilització del territori, preservació 
d'espais naturals, etc.) i dels proble- 
mes de salut específics (habits ali- 
mentaris, infeccions predominants, 
toxicomanies més freqüents, etc.). 1, 
finalment, els relacionats amb la ne- 
cessitat d'utilitzar el catala com a 
llengua vehicular de l'ensenyament 
de les ciencies, per raons de tipus ge- 
neral (normalització lingüística) i es- 
pecífiques (suport a una cultura no 
subordinada científicament i tec- 
nologica, raó que no exclou, sinó al 
contrari, el domini d'altres llengües 
com el castella i l'angles). 

El projecte FIPS de Ciencies 
de la Naturalesa 

Per respondre a aquestes necessi- 
tats, el grup FIPS,' amb el decisiu 
suport de l 'ICE, decidí elaborar una 
proposta valida per a l'area de Cien- 
cies de la Naturalesa a l 'ESO, que 
pogués servir com a material de tre- 
ball en la presa de decisions dels 
equips docents d'aquesta area a cada 
centre. 

El  projecte consisteix en l'exenzpli- 
Jicació del segon i tercer nivell de con- 

creció del currículz~m de Ciencies de la 
Naturalesa. Aquesta exemplificació 
incloura, en estar completa: 

- Selecció, distribució, organit- 
zació i seqüenciació de continguts. 

- Seqüenciació d'objectius. 

- Seqüenciació de criteris d'ava- 
luació. 

- Orientacions didactiques. 

- Exemples d'unitats didactiques. 

- Orientacions per a la contex- 
tualització i ambientalització del 
currículum. 

Durant el curs 1994-95, el grup 
FIPS elabora una ((Proposta de dis- 
tribució, organització i seqüenciació 
de continguts)) per a l'area de Cien- 
cies-ESO (vegeu les taules annexes), 
la qual fou tramesa a tots els centres 
de Balears que duen a terme aquesta 
etapa educativa. Aquesta proposta 

I l .  Electricitat I magnetisme 

l. Planeta viu, Univers canviant 

2. LAVIDA: PROCÉS DE C A N V l  

3. Les reacions entre els 
organismes 

(Curriculum basic) 

4. LaTera a I'Univers 
vius 

9. Els canvis en el medi natural. 
Els éssers humans. princpals 
agents del canvi 

6. D~versitat i unitat dels éssers 
vius 

9. Els canvis en el medi natural. 
Els éssers humans, principals 
agents del canvi 

8. Interacció dels components 
abiotics i biotics del m e d  natural 

9. Els canvis en el medi natural. 
Els éssers humans, principals 
agents del canvi 

l .  l. Que es veu al cel! 
O n  es  IaTerra! 

1.2. LaTerra, un planeta en canvi 
constant 

1.3. Es mouen els continents! 

2.1. Per que hi ha organismes tant 
diferents! 

2.2. Per que els descendents 
s'assemblen als progenitors! 

2.3. En que consisteix l'evolució de 
les especies! 

3. l .  Els ambients de IaTerra I els 
éssers vius 

3.2. C o m  funciona la natura! 



inclou una distribució de continguts 
de Física/Química i Biologia/Geo- 
logia entre els dos cicles de 1'ESO. 
E11 el cas del segon cicle s'ofereix 
una estructuració en unitats didacti- 
ques per a 3r. i 4t.; cadascuna d'a- 
questes unitats inclou una orientació 
general, temporització, continguts 
conceptuals i procedimentals (els ac- 
titudinals es consideren generals per 
a l'etapa), i orientacions sobre aspec- 
tes historics, ciencia, tecnica i socie- 
tat (salut, medi ambient, etc.). 

Durant el present curs es plante- 
gen com a objectius del grup l'ava- 
luació de l'experimentació de la 
((Proposta.. .n a partir d'enquestes i 
entrevistes fetes amb els professors 
que l'han adoptat totalment o par- 
cial. A partir d'aquesta avaluació, es 
refara la proposta i es completara 
amb aquests aspectes: 
- Desenvolupament dels contin- 

guts de primer cicle d'ESO. 
- Seqüenciació dels objectius i 

dels criteris d'avaluació per 
cicle/curs. 
- Elaboració del model d'unitat 

didactica. 
- Elaboració de dues unitats 

didactiques (BG i FQ. 
Finalment, al llarg del curs 1996- 

97 es preveu poder realitzar una re- 
dacció definitiva de la «Proposta.. . )>, 
experimentar les dues unitats elabo- 
rades el curs anterior i elaborar qua- 
tre unitats didactiques noves (dues 
de Biologia/Geologia i dues de Físi- 
ca/Química). 

NOTES 

(1) E l  grup FIPS es constituí a 1 'ICE de  la 
Universitar de les Illes Balears per trebailar en un 
nou disse~iy de la formnció inicial del professorat 
de secundaria en l'area de ciencies, projecte al qual 
corresponen les sigles que han donar nom al grup. 
Posteriormenr, i esperaiit que 1'Administració edu- 
cativa i la Universitar regulin defiriitivamenr la for- 
mació inicial, amplia el seu camp de trebali al dis- 
seny i desenvolupament del currículu~n de l'irea. 

E n  l'actualitat, el grup és constimit de [orrna 
estable pels professors seguents: Miguel Angcl 
Andrés, Albert Catalan. Miquel Catany, Lluc 
Coll, Joan Estades, Guillern Far, Angel Giriés, 
Angel López, Miquel Palou, Pese Palou, Rafe1 Pe- 
relló, Lina Ponsell i Agusrí Vergés. 

Foto: Lorenzo (Arxiu Diario de Mollorco) 

4 O 




