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Currículum propi per a les illes Balears! 
Malgrat tot..;, sí,-gr-acies 
O. Premisses 

1. Cense les competencies en 
materia educativa (legislatives, exe- 
cutives, de control), el currículum 
propi és, no pot ser d'altra manera, 
tan sols una hipotesi de treball que 
enquimera un sector conscienciat de 
l'ensenyament. 

2. E n  cas que s'assoleixin les com- 
petencies plenes d'acord amb el marc 
legal vigent, el currículum propi 
només és l'arranjament d'un vestit 
que ens ve ja fet des del centre. Ara 
bé, aquest arranjament (incorporació 
de la llengua propia i la seva regula- 
ció per disposició estatutaria, con- 
creció d'objectius de les asees, incor- 
poració de continguts culturals 
específics, formulació d'orientacions 
metodologiques, etc.), que sempre 
ha de contenir els ?níninzs curriculars 
establerts pel govern central, pot fer 
que el vestit ens vengui més ajustat i 
el poguem portar amb dignitat. 

3. El  procés de reivindicació d'uns 
currículums es~ecífics per a les illes 
Balears és una vella aspiració de 
col~lectius docents i de sectors socials 
diversos. S'hi ha reflexionat abundo- 
sament i, des de fa molts anys, hi ha 
propostes sectorials (de parts d'un 
currículum complet), més o menys 
elaborades, i també molts dels mate- 
rials didactics publicats a casa nostra 
aquests darrers anys (sobretot els 
relacionats amb el medi natural i so- 
cial) han variat l'enfocament i es pre- 
senten des d'una perspectiva d'anali- 
si centrada a les Illes. 

Des de fa dos anys, grups de mes- 
tres, professors de secundaria i pro- 

fessors d'universitat, coordinats per 
la Direcció General d'Educació 
(Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports del Govern Balear), treba- 
llen en l'elaboració d'una proposta 
curricular per a les illes Balears. 

4. Els comentaris que segueixen 
s'emmarquen en el Corpus legal vi- 
gent, sense qüestionar-ne, des del 
punt de vista teoric, els aspectes que, 
per l'origen de les normes, han de ser 
atesos pel sistema educatiu illenc. La 
intenció del qui signa és de contri- 
buir a una reflexió des de la realitat i 
cap a la realitat, no entrar en plante- 
jaments doctrinals tot i el seu interes 
dialectic. 

l .  Introducció 

Si la reflexió es fonamentas única- 
ment i exclusivament en la norma 
general que determina l'ordenació 
general del sistema educatiu de 1'Es- 
tat espanyol, hauríem de concloure 
que la situació a les illes Balears re- 
sulta, un cop m é ~ ,  peculiar: 

L'article 4 de la L O G S E  defineix 
ben clarament que cal entendre, en 
el marc de la seva aplicació -que és 
tot 1'Estat-, per currículum (((con- 
junto de objetivos, con ten idos, métodos 
pedagógicos i criterios de evaluación de 
cada uno de los niveles, etapas, ciclos, 
grados i modalidades del sistema educa- 
tivo que regulan la práctila docente))). 
Fixa també l'obligatorietat del go- 
vern central de determinar els con- 
tinguts basics dels ensenyaments mí- 
nims, a fi i efecte de garantir una 
(formación conzzin de todos los 

alz~?nizos» i la validesa dels títols co- 
rresponents. Mai  per mai, especifica 
l'article esmentat, tals continguts ba- 
sics suposaran «nzás del 55 por ciento 
de los horarios escolares para las Comu- 
nidades Autónomas que tengan lengua 
oficial distinta del castellano, y del 65 
por ciento para aquellas que no la 
tengan». 

El punt tercer d'aquest article, 
textualment, estableix: «Las adminis- 
traciones educatives conzpetents estable- 
cemn el currículo de los distintos nive- 
les, etapas, ciclos, grados y modalidades 
del sistema educatiu, del que fornzarán 
parte, en todo caso, las enseñanzas mí- 
nimas)) (el subratllat és nostre). 

Evidentment, el fet de no gaudir 
de les competencies en materia edu- 
cativa impossibilita la instrumenta- 
ció d'un currículum que, de manera 
paral.lela a les comunitats «compe- 
tents),, fes possible l'exercici del dret 
de planificació autonoma del currí- 
culum prescriptiu. La L O G S E  va 
ser ~ubl icada al B O E  del dia 4 d'oc- 
tubre de 1990. 

El mes de setembre de l'any se- 
güent van veure la llum els reials de- 
crets 1344 i 1345, que establien els 
currículums prescriptius de l'educa- 
ció primaria i secundaria, respectiva- 
ment. Ambdós decrets eren -i 
són- d'aplicació «al ámbito de conz- 
petencia del Ministerio de Educación y 
Ciencia)), és a dir, entre d'altres zones 
de l'estat, a les illes Balears. Totes 
dues disposicio~ls del govern central 
incloien una disposició addicional 
que potser sigui oportú de traduir: 
«El Ministeri d'Educació i Ciencia 
impulsara la col.laboració amb les 



CA que no tinguin plenes com- 
petencies en materia d'educació, 
amb l'objecte d'incorporar a l'area de 
coneixement del medi natural, social 
i cultural [a educació secundaria, 
(~Ciencies Socials, Geografia i 
Historia))] aspectes relatius a les pe- 
culiaritats culturals de l'ambit propi 
de cada CA. E n  aquest context, es 
prestara així mateix suport especial a 
l'elaboració de materials que afavo- 
reixin el desenvolupament del con- 
junt del currículum i, en especial, de 
la corresponent irea mencionada». 
Aixo era l'any 1991. 

Tenim llengua propia distinta del 
castelli, per tant, som posseidors del 
dret a la diferencia curricular; pero 
no tenim competencies i, conse- 
güentment, no podem desplegar le- 
galment un currículum propi (és a 
dir, en el 45 per cent d'idiosincrasia 
curricular a que poden optar deter- 
minades CA).  Atenció, pero. Per de- 
cret podem ser inclosos com a apen- 
dix, més afinadament, les nostres 
peculia?-itats geografiques, histori- 
ques, socials i culturals poden ser in- 

serides tangencialment -afegitons 
amb més o manco traca- als currí- 
culums oficials. Si, en tal context 
volem produir materials didactics 
que consolidin l'enteixinat curricu- 
lar, preferentment el peculiar, podein 
fer-ho a cor que vols i amb totes les 
benediccions administratives que 
calguin. - 

La norma, pero, ens indica clara- 
ment on rau el verme11 de l'ou: les 
competencies plenes en materia edu- 
cativa. La capacitat per decidir sobre 
el que, el conz, el quan de l'educació i 
la dotació dels recursos adients per 
fer operativa tal capacitat: aquesta és 
la condició necesaria previa a d'al- 
tres ~lanteiaments.  

1 J 

La imatge virtual perfilada en els 
inicis de la decada queja  ha vist pas- 
sar l'equador continua encara com a 
hipotesi de treball. No  tenim les 
competencies encara, per tant, no 
som conzpetents curricularinent. No 
som tampoc apendix o nota margi- 
nal d'uns programes oficials perque 
ningú no ha fet apareixer on perto- 
qui les acotacions als reials decrets de 
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referencia. Ni  tan sols hem operat 
-al nivel1 de disposició legal s'en- 
tén- en aquesta direcció amb un 
sentit propedeutic, de preparació del 
terreny cap al lliure exercici de la 
planificació educativa autonomica. 
Ni el tot, ni la part, ni el fragment. 
El  que resulta més peculiar de la 
nostra peculiaritat és la situació pe- 
culiar mateixa. 

Pero la reflexió no és -no pot 
ser-ho- només d'ordre normatiu o 
legalista. La necessitat d'uns currícu- 
lums propis no deriva únicament 
d'un disseny jurídic que els serveix 
de base de sustentació. La carta de 
naturalesa d'uns plantejaments cu- 
rriculars propis es fonamenta sobre 
arguments de naturalesa diversa: 
d'ordre educatiu, de base sociologica, 
d'índole lingüística, de caire socio- 
polític, de perspectiva historica, de 
perfil cultural, de tots aquells ingre- 
dients, en definitiva, que configuren 
la identitat d'un poble. Els currícu- 
lums propis neixen de la identitat es- 
pecífica, per salvaguardar aquesta 
identitat i projectar-la cap a horit- 



zons més amplis, geograficament, 
socialment i culturalment més am- 
plis. Per refermar la idiosincrasia 
d'un poble i fer-la operativa en un 
context general de solidaritat, con- 
vivencia i integració en la comunitat 
mundial per la via de la promoció del 
coneixement i la ciencia, per assumir 
uns principis etics, pels camins del 
dialeg i la justícia. 

El  marc jurídic de les illes Balears, 
l'existencia d'una llengua propia que 
malda per sobreviure mitjanqant el 
reequilibri dels usos que li correspo- 
nen, una realitat territorial caracte- 
rística, l'entroncament arnb una 
historia determinada, uns esquemes 
economics basats en un monocultiu 
concret, la confluencia de població 
autoctona arnb immigracions diver- 
ses, un futur delimitat per les pers- 
pectives europees, la revolució in- 
formatica, els canvis culturals 
accelerats, una tradició secular i una 
cultura propia definides, un ambit de 
referencia historic, cultural i lingüís- 
tic definit configuren un Corpus que 
genera unes necessitats formatives 
de la població a les quals el sistema 
educatiu ha de donar resposta. 

Molts aspectes dels que ha d'aten- 
dre el sistema educatiu són comuns, 
en el moment historic present, al ni- 
ve11 de l'Estat, i per aixo pot haver-hi 
algunes respostes comunes. També 
resulta evident que una homologació 
d'aspectes basics ha de ser possible i 
afecta la totalitat del sistema. Pero 
aixo no obsta perque les solucions a 
les necessitats educatives de la po- 
blació de territoris arnb identitat es- 
pecífica (o CA, en termes constitu- 
cional~) siguin cercades mitjanqant 
l'arbitri de mesures per desenvolupar 
totes aquelles capacitats que el nou 
model d'estat nascut el 1978 fa pos- 
sibles. El  dret a la diferencia ha de 
ser exercit, al nivel1 educatiu també, 
arnb totes les conseqüencies. L'exer- 
cici del dret a la diferencia tal volta 
sigui també l'única via per aconse- 
guir una integració autentica en un 
gran objectiu comú: l'educació en lli- 
bertat i per a la solidaritat. Ningú no 
respecta els altres si no es respecta a 
si mateix. Cap poble sera respectuós 

i obert als altres si no coneix, valora i 
estima les seves propies arrels. 

2. El currículum propi, entre 
el mite i la realitat' 

Resulta evident que el concepte 
de currículum, des del punt de vista 
de la ciencia pedagogica, és plural i 
divers. C .  Col1 (1987) observava que 
una proposta curricular resulta de 
l'adopció d'un seguit de decisions 
successives més que no de l'aplicació 
d'uns principis solidament establerts 
i acceptats per tothom. També resul- 
ta evident que, a les illes Balears, en 
parlar de currículum propi (aplicable) 
ens referim a un determinat produc- 
te concret que ve determinat per la 
idiosincrasia del nostre sistema esco- 
lar que, tot i la capacitat de gaudir, 
en un futur indeterminat, de la po- 
testat normativa, només sera un sis- 
tema parcialnzent descentralitzat. 
Aquest fet ens remet al comenqa- 
ment del nostre comentari i ens re- 
corda que, a casa nostra, d'entrada, 
tenim condicionats els aspectes se- 
güents (des del vessant de planifica- 
ció que conté un currículum): 

1. E l  concepte mateix de currícu- 
lum (article 4 de la L O G S E  es- 
mentat). 

2. La concreció de determinats 
components d'aquest currículum 
que, corn a elements previs, n'han de 
formar part (els <(decrets de mínims)) 
derivats de les atribucions que l'arti- 
cle 27  de la Constitució atorga al go- 
vern central). 

Aquests dos aspectes principals 
configuren un conjunt d'obligacions 
que, sense possibilitats d'escapatoria, 
hauran de formar part de la futura (i 
esperada) proposta autonomica. 
Aquesta circumstancia ha de deter- 
minar molt tant la formulació de la 
nostra proposta curricular propia 
corn l'estrategia a seguir per imple- 
mentar-la. Cal recordar aquí que la 
norma autonomica reguladora de 
l'ordenació curricular catalana 
(1991) va ser objecte d'un requeri- 
ment del govern central (1992) que 
obliga la Generalitat de Catalunya a 
introduir-hi determinades modifica- 

cions. L'equilibri competencia1 sem- 
pre és fragil. 

Pero, endemés dels dos aspectes 
comentats, que pertanyen a l'ambit 
de la planificació, el currículum 
conté també un vessant d'ordre 
((practic)) (Gimeno 1989), d'execu- 
ció, que possibilita l'ajustament de la 
planificació inicial al context on ha 
de ser aplicada, segons dues funcions 
fonamentals: 

a. Explicitar les intencions educa- 
tives del sistema. És a dir, concretar i 
assolir les finalitats fixades per l'arti- 
cle 1 de la LOGSE,  en el marc que 
delimiten els principis establerts per 
l'article 2 de la mateixa Ilei. Aquesta 
explicitació ens remet directament a 
les formulacions finalistes del pro- 
jecte educatiu de centre i del projecte 
curricular de les diferents etapes. 

b. Servir de suport orientatiu a la 
practica docent, aspecte que ens 
porta a la consideració d'elements 
corn són, entre d'altres: la qualitat de 
l'ensenyament, la competencia pro- 
fessional del professorat, l'avaluació 
del propi currículum o l'elaboració i 
l'ús de materials idonis. 

El  currículum propi, per tant, tot i 
la necessitat d'acceptació del marc 
teoric i practic establert per la norma 
(si aquesta es manté) es presenta no 
corn un mite llunya, sinó corn una 
possibilitat real de treball, o més ben 
dit, corn una exigencia per donar res- 
posta arnb realisme a les urgencies 
derivades de l'articulació autonomica 
de l'estat que impliquen, a les illes 
concretament, la satisfacció de les 
demandes que una identitat de poble 
planteja. 

3. Aspectes d'un 
«currículum propin per a 
les illes Balears 

Les «fonts» 

La literatura pedagogicoadminis- 
trativa dels darrers anys vuitanta i 
dels dos primers noranta (immedia- 
tament anterior a la L O G S E  pel que 
fa a tot 1'Estat i immediatament pos- 
terior a aquesta llei pel que fa a algu- 
nes comunitats autonomes arnb 



competencies educatives) al.ludia 
fins a l'extenuació a la necessitat de 
reflexionar a l'entorn de les fonts del 
currículum. La intenció de les admi- 
nistracions era d'introduir en els am- 
bits professionals i relacionats amb 
l'educació els elements necessaris per 
a una anilisi escaient sobre l'autono- 
mia dels centres i la seva viabilitat. 
Quan esbrinava les fonts del currícu- 
lum, molt diverses tant en la natura 
corn en l'origen, la bibliografia para- 
oficial es referia 2 quatre grans eixos: 
el sociopolític (administrativolegal), 
el psicologic, l'epistemologic i el 
pedagogic. D'aquestes grans deus 
brollaven els líquids que, barrejats 
estructuradament, integraven un 
coctel final que era, naturalment, el 
currículum. 

Des de la nostra idiosincrasia, 
només des del caire de la nostra sin- 
gularitat específica, potser no seria 
una perdua de temps esmercar al- 
guns mots en la consideració d'as- 
pectes concrets que, atesa la seva 
pertinenca a cada una d'aquelles fon- 
tanelles d'on degota el currículum, 
poden constituir vies per a la refle- 
xió, aptes per contribuir a perfilar al- 
guns punts que han d'afavorir que de 
l'arranjament del vestit estindard en 
surti una peca adaptada amb una 
certa precisió a les nostres dimen- 
sions, més respectuosa amb els drets 
dels ciutadans d'aquestes terres i més 
funcional. 

La font sociopolítica, sintetitzada 
gairebé de manera completa en la le- 
gislació vigent, que aporta elements 
d'ordre cultural, geografic, historic, 
d'identitat nacional, en definitiva, en 
el cas de les illes Balears, incorpora al 
currículum tot un bagatge prescrip- 
tiu que, procedent del marc jurídic 
autonomic (Estatut, Llei de norma- 
lització lingüística), obliga les admi- 
nistracions responsables de l'ordena- 
ment curricular a adoptar mesures 
concretes corn poden ser, entre d'al- 
tres: 

Fer viable que els alumnes, en 
acabar l'escolaritat obligatoria, hagin 
aconseguit una competencia escaient 
en les dues llengües oficials. 

Incorporar el patrimoni lingüís- 
tic i cultural per contribuir a la crea- 
ció d'una consciencia d'identitat, 
mitjanqant el coneixement i la valo- 
ració del context geografic i natural, 
de l'evolució his tor ia  i dels compo- 
nents socioeconomics i polítics que 
caracteritzen actualment el nostre 
poble. 

L'educació ha de ser un instru- 
ment més en el procés de normalit- 
zació lingüística (competencia co- 
municativa en catala de tots els 
alumnes, qualsevol que sigui la seva 
llengua familiar; prestigi de la llen- 
gua propia per la via de l'ús en tota 
mena de situacions i de contextos). 

Sense un reconeixement explícit 
en el marc legislatiu, un currículum 
propi de les illes Balears coherent 
ha d'estructurar l'estudi i la com- 
prensió de la realitat dins un marc 
referencia1 més ampli que, per raons 
historiques, lingüístiques i culturals 
ens caracteritza i és el mitja per 
connectar-nos amb el món modern. 
Les terres o els paisos de llengua ca- 
talana, el lligam amb l'Estat, el refe- 
rent europeu, la concepció de ser 
ciutadans del món, són els cercles 
concentrics logics i naturals d'es- 
tructuració de la realitat nostra corn 
a poble diferenciat. 

La font psicologica ens proporcio- 
na elernents informatius sobre les ca- 
racterístiques de l'alumnat. E n  el 
nostre cas, una situació sociolingüís- 
tica definida per l'existencia d'un 
conflicte intens i extens provoca in- 
dicador~ significatius d'índole lin- 
güística i cognitiva. La diversitat de 
l'alumnat, segons zones i ambients, 
en el domini de les dues llengües ofi- 
cials (o d'una, o de cap), afegida a les 
diferencies de ritme o d'intensitat 
dels processos d'adquisició del llen- 
guatge dels alumnes monolingües en 
relació als que són subjectes de dues 
(com a mínim) llengües en contacte, 
suposen peculiaritats que afecten la 
psicolingüística i els plantejaments 
didactics. Així doncs, un currículum 
propi hauria de: 

Considerar la gran diversitat lin- 
güística de la població escolar des 

del punt de vista sociolingüístic i 
cultural. 

Proposar un  model (o models) 
per al tractament de les llengües que 
tingui en compte el bagatge lingüís- 
tic dels alumnes, que distingeixi cla- 
rament quins registres és necessari 
dominar (i en quin grau) en cada una 
de les llengües i que atengui el pro- 
blema des de la consideració de la 
diversitat lingüística de l'alumnat. 

Integrar un tractament de les 
tres llengües curriculars. 

Millorar l'aprenentatge de la 
llengua minoritzada i contribuir a 
l'augment del seu prestigi social 
mitjanqant el desvetllament i la 
consolidació d'actituds positives en- 
vers la protecció de la llengua so- 
cialment feble i respecte al pluralis- 
me lingüístic. 

D e  la font epistemologica dima- 
nen les orientacions dependents de 
l'estructura logica de cada disciplina 
(area curricular). E n  aquest ambit és 
on pot semblar que la singularitat 
d'un currículum és menys ((singular» 
perque els principis epistemologics 
tenen un component de caracter ge- 
neral, valid al marge dels contextos 
concrets. Cal no oblidar, pero, un 
camp important: el de les ciencies 
del llenguatge que, entre nosaltres, 
cobren una significació particular. E l  
plantejament curricular de les arees 
lingüístiques no pot ser una simple 
activitat ((neutra)) perque ha de trac- 
tar tant el desenvolupament de capa- 
citats comunicatives corn el d'habili- 
tats lingüísticocognitives (i per a tres 
llengües, corn a mínim) i ho ha de 
fer en un territori amb una llengua 
minoritzada que el sistema escolar 
ha de contribuir a prestigiar i re- 
drecar. També cal anotar que fer ser- 
vir el catala en les arees científiques 
((no lingüístiques)~ no és només un 
exercici de ((traducción, sinó que 
comporta elements d'estrucmració 
del pensament i de contribució a la 
configuració d'una cultura científica 
propia (no excloent en relació amb 
les altres llengües, sinó ben al con- 
trari) . 

La font pedagogica aporta ele- 
ments de configuració relacionats 



amb objectius educatius, organitza- 
ció, recursos, problematica del pro- 
fessorat, materials.. . , amb l'eficacia 
((tecnica)) del sistema, en definitiva. 
Un currículum propi no pot negligir 
aspectes que permeten instrumentar 
les exigencies (lingüístiques, cultu- 
rals, etc.) provinents de les altres 
fonts. Alguns d'aquests aspectes se- 
rien: 

Entroncar amb la tradició pe- 
dagogica que han configurat dife- 
rents experiencies d'innovació 
(d'((anostrament» i modernització 
dels plantejaments curriculars). 

Proporcionar elements per a un 
model de professor que tingui en 
compte les competencies pedagogi- 
ques, lingüístiques i culturals exigi- 
bles (aixo comporta formació inicial 
i permanent determinades). 

Considerar els components del 
que suposa una educació bilingüe en 
els nivells no universitaris. 

Determinar els eixos i les carac- 
terístiques que han de definir els ma- 
ter ia l~ curriculars (d'organització i 
didactics) que els centres necessiten. 

Propiciar la investigació referida 
a temes de naturalesa pedagogica re- 
lacionats amb les noves propostes 
perfilades. 

Els components 

Les respostes a les preguntes clas- 
siques que, quan, com ensenyari'ava- 

luar són els components estructurals 
del currículum. 

A casa nostra cal afegir als objec- 
tius generals i als continguts aquells 
que ens són propis de llengua i cul- 
tura. Previament a la metodologia 
hem de concretar en quina llengua 
s'ha d'ensenyar, és a dir, reflexionar i 
implementar la proporció de les dues 
llengües oficials usades com a vehicle 
d'aprenentatge de les arees curricu- 
lars al llarg de les etapes educatives. 
L'opció metodologica en l'ensenya- 
ment aprenentatge de les llengües 
també ve condicionada per les 
exigencies normatives i per les ex- 
pectatives socials, conseqüentment 
els programes d'educació bilingüe 
adoptats han de trobar l'orientació i 
la guia en el currículum propi. La 
temporització (la seqüencia) haura 
de ser molt primfilada en relació 
amb el tractament sistematic de les 
tres llengües curricularment obli- 
gatories i dels processos d'aprenen- 
tatge de la lecto-escriptura en cada 
una. Són pertinents comentaris 
paral.lels pel que fa a l'avaluació. 

Les concrecions 

Vistes les dades anteriors, caldra 
procedir a l'orientació dels centres, 
del professorat i de la comunitat es- 
colar tota en relació amb la manera 
en que han de traduir a l'autonomia 
pedagogica i organitzativa del centre 

les disposicions i orientacions curri- 
culars. Aquest és un envit de dimen- 
sions considerables que obre un ven- 
taíl enorme de possibilitats per a la 
reflexió i el treball conjunts. 

La normativa atribueix als centres 
l'obligació de concretar en el projecte 
curricular les propostes (i les obliga- 
cions) del currículum normatiu. E n  
el cas del currículum propi, les espe- 
cificitats (que s'hauran reflectit, al 
nivel1 de proposits generals en el 
projecte educatiu i, per a determinats 
aspectes, en el subconjunt seu que és 
el projecte lingüístic) poden i han de 
ser més matisades i més apropades al 
context immediat. Aquesta és una de 
les potencialitats més engrescadores 
que les propostes noves poden oferir 
a la comunitat escolar i a la societat 
en general: l'escola pot esdevenir 
vertadera protagonista de l'educació 
del país. 

Sant Jordi (Mallorca), 
dia 29 d'abril de 1996 

NOTES 

(1) L'estructura i les idees que segueken són 
deurores de la proposta formuiada per V. Pascua1 i 
V. Sala a U n  inodei educatizi pel- a un  szstemn escolar 
a n ~ b  trej iiengzie~ (Generalitat Tralenciana, 1991, 
pag. 135 i seg.). 

- ~ p-- 

Com es pot col*laborar amb la revista de I'lnstitut de Ciencies de I'Educació? 

Les pagines de la revista de I'lnstitut de Ciencies de dos exemplars impresos de cada treball i, sempre que 
I'Educació són obertes a les col.laboracions de les per- sigui possible, han d'anar acompanyats de I'article en su- 

de to ts  els nivells educatius podeu fer-nos arribar les W o r d  o, si no,WordPerfect). 

relacionat amb la practica educativa. vostres escrits a: 
Podeu fer-ho a les seccions Panoramica, amb articles 

7 
sones que hi puguin estar interessades. Els professionals p o r t  informatic (preferentment en I'aplicació Microsoft 

vostres experiencies i opinions sobre qualsevol tema Si voleu col.laborar amb nosaltres, feu-nos arribar els 

i reflexions sobre I'educació en general, i Didactica, ex- Revista L9Arc 
plicant aquelles experiencies que, bé pel caracter inno- lnstitut de Ciencies de I'Educació de la UIB 
vador bé per la seva eficacia, cregueu que cal esmentar. C I  de Miquel dels Sants Oliver, 2 

Els articles han de tenir una extensió d'entre quatre i 0707 1 Palma (Balears) 
sis pagines D I N  A4, escrites a doble espai, i han de dur Telefon: 17 24 80 
un t í to l  que en sintetitzi el contingut. Cal que lliureu Telefax: 17 24 O 1 
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