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aprovació, l'any 1990, 
de la Llei d'ordenació 
general del sistema edu- 
catiu representa l'inici 

d'una serie de transformacions gaire- 
bé radicals que afecten tant l'estruc- 
tura del sistema mateix com la dina- 
mica dels processos d'ensenyament 
aprenentatge. Posteriorment, el des- 
plegament de la LOGSE ha determi- 
nat la publicació del currículum de 
l'educació secundaria obligatoria en 
l'ambit territorial de competencia 
del Ministeri d'Educació i Ciencia i, 
per tant, és d'obligada aplicació a les 
illes Balears, l'única comunitat auto- 
noma de 1'Estat espanyol amb llen- 
gua propia que no compta, encara, 
amb les competencies educatives. 

Consegüentment, al currículum 
oficialment establert es f xen  tant els 
objectius i els principis metodologics ge- 
neral~ de l'etapa, com els objectius, els 
continguts i els criteris davalztació co- 
rresponents a cada una de les arees 
disciplinaries. Tots i cada un d'a- 
quests elements s'entenen com a 
nornzatius i corresponen a l'anome- 
nat primer nivell de concreció del cu- 
rrículum. 

Malgrat tot, una de les caracterís- 
tiques més significatives i innovado- 
res del nou marc curricular rau, pre- 
cisament, en el fet de determinar que 
es dotin els centres educatius d'auto- 
nomia suficient per adoptar i pren- 
dre decisions específiques per tal de 
concretar i complementar els para- 
metres establerts al currículum ofi- 

cial. Ens trobain, tanmateix, davant 
un currículum obert iyexible. Des de 
la redacció mateixa del disseny curri- 
cular base (el DCB),  i també des dels 
decrets posteriors que el desenvolu- 
pen i complementen, es fan afirma- 
cions clares i rotundes en aquest sen- 
tit, tot considerant que, a partir dels 
referents normatius, cal determinar 
els ajustaments pertinents per tal de 
contextualitzar les propostes d'ambit 
general a cada una de les diferents 
realitats educatives. 

La llibel-tat curricular reconeguda 
als docents pren, alhora, un protago- 
nisme desconegut, en contraposició 
a una tradició normativa i reglamen- 
tarista que, fins fa poc, ha definit la 
relació dels centres i dels equips do- 
cents amb les administracions edu- 
catives. Pero l'esmentada llibertat 
curricular implica també uns nous 
reptes per als professors, sobretot, a 
l'hora de dissenyar, coordinadament, 
tot el conjunt de referents documen- 
tals propis i característics de cada 
centre (ens referim, específicament, 
als priectes curriculars detapa),  és a 
dir, d'aquells instruments necessaris 
que, amb la finalitat d'assegurar la 
imprescindible coherencia de la 
practica docent, configuren el perfil 
de les estrategies d'intervenció 
didactica. 

E n  última instancia, l'aplicació de 
tots aquests plantejaments, i d'altres 
que aquí no s'exposen, obren el camí 
d'una renovació educativa que, en 
l'etapa de l'educació secundaria, 
se'ns presenta plena de possibilitats, 
pero també d'interrogants i de pro- 
blemes. Perque l'experiencia dels ú1- 

tims anys, en aquells centres que han 
avanpt  l'aplicació de l'anomenada 
«refoma educativa)), mostra, si més 
no, que l'administració educativa, 
mitjancant la improvisació que la ca- 
racteritza, no ha sabut donar una 
resposta satisfactoria a qüestions tan 
importants com la saturació de les 
aules, les escasses dotacions de recur- 
sos materials i didactics o la planifi- 
cació acurada de la xarxa de centres 
públics. 

Al seu torn, es palesa la desorien- 
tació de molts dels docents, no sola- 
ment pel que fa al coneixement i a la 
comprensió del conjunt de referents 
normatius que configuren la LOGSE, 
sinó també, i sobretot, a l'hora d'in- 
troduir i de materialitzar, en la prac- 
tica educativa específica de cada una 
de les arees disciplinaries, les propos- 
tes d'actuació i els suggeriments que 
la nova legislació estableix i normati- 
vitza. E n  d'altres, l'escepticisme vers 
les possibilitats del nou marc curri- 
cular o el desanim quant a l'efectivi- 
tat dels resultats academics amena- 
cen la continuitat en l'aplicació de 
les mesures de renovació pedagogica. 

Certament, ens podem trobar -si 
és que ja no hi estem immersos de 
ple- amb una situació paradoxal- 
ment incomprensible en la qual la 
implantació dels canvis estructurals i 
organitzatius (ens referim a qües- 
tions tan importants com la genera- 
lització de l'educació fins als setze 
anys, la reordenació dels centres do- 
cents, l'elaboració de la documenta- 
ció institucional, etc.) que afecten el 
conjunt del sistema educatiu es faci, 
encara, en el marc d'uns planteja- 



ments didactics descontextualitzats 
de la realitat que, tot seguint la iner- 
cia dels esquemes i els habits tradi- 
cional~, donin prioritat quasi absolu- 
ta al discurs memorístic i repetitiu 
dels continguts estrictament concep- 
tuals. Si és així, si els equips docents 
o els professors en general no acon- 
segueixen perfilar noves estrategies 
de planificació i d'intervenció didac- 
tica i pedagogica, necessaries per 
aconseguir les finalitats i els objec- 
tius que el sistema educatiu i la so- 
cietat demanen, el fracas de la refor- 
ma educativa esta assegurat. 

Per tot aixo, la formació i l'actua- 
lització del professorat, tant pel que 
fa a l'ordenació general del sistema 
educatiu, com, especialment, a la se- 
qüenciació dels continguts discipli- 
naris, les programacions didactiques 
i l'elaboració de les programacions 
d'aula s'esdevé inajornable i absolu- 
tament prioritaria. Tanmateix, els 
camps d'actuació són diversos i com- 
plementaris i les iniciatives són com- 
petencia tant de l'administració edu- 
cativa que les ha de fomentar i 
difondre i a les quals ha de donar su- 
port, corn dels equips docents que les 
han de materialitzar en la practica 
quotidiana. 

Carea de Ciencies Socials, 
Geografia i Historia a I'ESO 

E n  el marc d'aquestes breus con- 
sideracions de caracter general que 
acabam d'exposar, cal reafirmar el 
paper, certament important, que co- 
rrespon a l'area de Ciencies Socials, 
Geograja i Historia en la formació 
integral dels alumnes de secundaria. 
Aquesta afirmació es posa de relleu 
no solament per les característiques 
disci~linaries aue li són 
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propies (ampliades mitjanqant la 
incor~oració de noves disci~lines 

nament? a partir de l'interrogant se- 
güent: Es necessari inserir en el cu- 
rrículum general de l'area de Cien- 
cies Socials aquells continguts que 
són específics de la geografia i la 
historia de les illes Balears? La res- 
posta és, al nostre entendre, absolu- 
tament afirmativa. El  currículum, 
entes corn a guia i corn a instrument 
per orientar la practica pedagogica, 
no pot obviar, en la seva aplicació al 
context territorial de la nostra comu- 
nitat autonoma, aquest planteja- 
ment. 1 aixo per diverses raons, de 
molt distinta naturalesa: 

Primer, perque és funció del currí- 
culum evitar que es produeixi un 
buit, o una disfunció, en el desenvo- 
lupament i en l'aplicació practica 
dels continguts curriculars d'aquesta 
area disciplinaria, en relació amb el 
tema que comentam. Es tracta, en 
definitiva, de garantir, mitjancant el 
projecte o disseny curricular, la 
presencia efectiva, real i equilibrada 
d'aquells elements que caracteritzen 
i distingeixen la nostra realitat social, 
cultural, historia,  geografica, natu- 
ral o lingüística, ja que és un fet 
constatable que, fins ara almenys, el 
tractament dels esmentats contin- 
guts ha assolit una minca dimensió 
en la immensa majoria de les progra- 
macions didactiques i, si més no, 
s'incloia, en els casos més favorables, 
corn un apendix suplementari, o 
quasi anecdotic, dels temes més ge- 
neral~.  La utilitat i l'eficacia d'aitals 
adaptacions, com a instrument per 
orientar l'acció dels professors, sem- 
bla, doncs, indiscutible. A k í  ho han 
reconegut altres comunitats autono- 
mes amb trets historia, culturals i 
lingüístics diferenciats (el cas de Ca- 
talunya n'és un exemple prou il.lus- 
tratiu) i d'aquesta manera ho entén, 
fins hi tot, la legislació ministerial 
mateixa. 

estructuren -bé que amb la interac- 
ció d'altres processos més comple- 
xos- els seu propi sistema de valors 
individual. Tal vegada és per aixo 
que des del currículum oficial mateix 
s'estableix, com una de les finalitats 
específiques de l'area de Ciencies 
Socials, la de coniixer, comprendre i 
valorar críticament Iéntorn prhxim 
com a punt de partida per assolir co- 
neixements més generals. 

Tercer, perque la recuperació de la 
consciencia nacional i de la memoria 
col.lectiva, la defensa de les nostres 
senyes propies d'identitat, les que 
ens identifiquen i particularitzen 
com a poble i corn a comunitat histo- 
rica, mai no sera possible si s'exclou 
la determinació i la ferma voluntat 
d'incorporar els continguts que afec- 
ten concretament el nostre ambit te- 
rritorial, amb l'objectiu de provocar, 
afavorir i facilitar, mitjancant l'en- 
senyament, que es comprenguin i 
coneixin. Dit amb altres paraules, 
mai no es pot defensar ni valorar allo 
que no s'estima; i mai no es pot esti- 
mar allo que no es coneix. 

Finalment, la responsabilitat més 
immediata en relació amb la redac- 
ció d'un disseny curricular que tingui 
en compte tots aquests components, 
per acomplir i afrontar amb exit les 
funcions anteriors, correspon, natu- 
ralment, a les administracions edu- 
catives i, molt particularment, a les 
que depenen de l'administració au- 
tonomica, perque, malgrat l'absencia 
de compet?ncies plenes en materia 
educativa, res no impedeix de pren- 
dre iniciatives que, mitjancant una 
línia programatica clarament defini- 
da, obrin el venta11 de possibilitats 
amb la finalitat d'assolir actuacions 
prioritaries sobre una qüestió que, 
tanmateix, a curt o a mitja termini, 
hauran de ser assumides pel Govern 
de les Illes Balears. 
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com l'Antropoloxia, l'Economia, 1'Eco- Sepon, perque, com han apuntat " L A  

logia, etc.), iinó-també per la conne- d'altres autors més qualifica;s, tot La didactica de la geografia 
xió múltiple que es dóna entre els atenent el paradigma emergent del la historia a les illes Balears: 
objectius de l'area i els generals de constructivisme, el medi real i la in- un no resolt 
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que és objecte d'aquest article, es fo- primer a partir del qual els alumnes sobre la realitat escolar, depen, pero, 



d'un conjunt de variables molt diver- 
ses. D e  tots els components que con- 
figuren la metodologia de l'ensenya- 
ment ens interessa destacar, 
especialment, aquells d'aplicació 
didactica que, en darrera instancia, 
són els que possibiliten i faciliten l'e- 
xecució efectiva del disseny curricular. 

1, en aquest aspecte, el balan5 és 
certament negatiu. Perque, malgrat 
que, des de la decada dels anys se- 
tanta, la recerca i la investigació en el 
camp específic de la historia i de la 
geografia de les illes Balears hagi 
avanyat espectacularment, aixo no 
obstant, no ha ocorregut el mateix 
amb la traducció didactica d'aquests 
coneixements científics. D e  fet, els 
treballs de didactica ocupen un lloc 
gairebé invisible en el conjunt de la 
bibliografia que, sobre aquestes dis- 
ciplines, és a l'abast de qualsevol lec- 
tor. Una analisi o relació del que s'ha 
publicat fins ara -que, per raons 
d'espai, no és possible realitzar en 
aquest article- exemplificaria ben 
clarament l'afirmació anterior. 

Tampoc no existeixen, encara, 
d'altres materials suplementaris, pre- 
viament seleccionats (fonts docu- 
menta l~ ,  series estadístiques i grafics, 
quadres resum, organigrames, cro- 
nologies ...), que facilitin la tasca 
dels docents, els quals, a l'hora d'es- 
tructurar o d'organitzar les unitats 
didactiques, el material d'aula, han 
de fer l'esforq, a vegades insalvable, 
d'haver de dedicar bona part del 
temps disponible a la recerca d'a- 
questes informacions. 

Segurament aquestes mancances 
que acabam d'exposar, totes relacio- 
nades amb l'escassa disponibilitat 
d'una bibliografia dedicada especial- 
ment a la didactica de la geografia i 
de la historia, aplicada al marc terri- 
torial de les illes Balears, obeeix a la 
conjunció d'una serie de factors con- 
dicionants, d'entre els quals interessa 
destacar els següents: 

D'una banda, la poca atenció que 
fins ara han merescut les didactiques 
específiques en els plans d'estudis 
universitaris d'ambdues disciplines. 
D e  fet, aquest ha de ser considerat 
un factor distorsionador i un entre- 

banc seriós, precisament pel paper 
que correspon, al nostre entendre, a 
la institució academia universitaria 
que hauria de potenciar, canalitzar i 
orientar, no solament la investigació 
científica que li és inherent, sinó 
també d'altres línies d'investigació 
didactica que, malgrat tot, tampoc 
no li són, o no ho haurien de ser, 
completament alienes. 

D e  l'altra, cal esmentar l'absencia 
gairebé total d'iniciatives individuals 
que es plantegin la preparació i la 
publicació de materials didactics de 
forma més o menys regular i sis- 
tematica. Més difícil és, encara, loca- 
litzar equips estables que treballin en 
aquesta direcció. Esperem que el su- 
port institucional, que s'esdevé ina- 
jornable, pugui canalitzar i potenciar 
en el futur immediat els projectes i 
les propostes que es presentin. 

Finalment, voldríem apuntar 
també les dificultats i els condicio- 
nants que representa el fet de no dis- 
posar d'un cos bibliografic actualit- 
zat que, tot incloent les últimes 
aportacions de la investigació i la re- 
cerca propies d'aquestes disciplines, 
ofereixi una vició general i sistema- 
titzada, comprensible i, alhora, cien- 
tífica de la historia i la geografia de 
les illes Balears. Pensem que les con- 
dicions en que treballen els profes- 
sors de primaria o de secundaria no 
afavoreixen gaire la consulta dels 
nombrosos articles i treballs d'inves- 
tigació científica que han aparegut 
els últims anys, entre d'altres cir- 
cumstancies perque es troben disper- 
sos arreu de múltiples revistes espe- 
cialitzades. 

1, encara, una consideració final. 
E n  el context de les illes Balears, as- 
sistim a una «descompensació)) del 
coneixement historic i geografic que, 
prioritariament, s'ha centrat en l'illa 
de Mallorca en detriment de les illes 
menors. Certament, el referent de la 
majoria dels treballs d'investigació i 
de divulgació científica abasta exclu- 
sivament l'ambit mallorquí i poques 
vegades adquireix una dimensió glo- 
balitzadora. Per aixo, les informa- 
cions disponibles sobre cada un dels 
territoris insulars són molt desiguals. 

El  cas més favorable de Mallorca 
contrasta obertament amb el de les 
Pitiüses, les quals, molt sovint, són, o 
han estat, marginades dels projectes 
de recerca. Aquesta realitat, que una 
analisi detallada del material impres 
demostra sens dubte, representa un 
inconvenient seriós a l'hora d'estruc- 
turar els plantejaments didactics, ja 
que es corre el perill de reproduir 
aquestes mancances (en alguns as- 
pectes aixo és inevitable) i, sobretot, 
d'identificar el tot, el conjunt de l'ar- 
xipelag, amb les característiques pro- 
pies i específiques de només una de 
les Darts. 
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H o m  conclou, per aixo, que l'a- 
daptació del dissenv curricular al 
context i a la realitat sociocultural, 
historica, natural, territorial i lin- 
güística de les illes Balears, com a 
punt de partida, esdevé una qüestió 
absolutament prioritaria i inexcusa- 
ble que s'hauria d'abordar ja, sense 
més dilacions. Pero, cal no oblidar, 
tampoc, que l'eficacia en l'aplicació 
d'aquesta documentació institucio- 
nal resta condicionada per d'altres 
factors i, sobretot, per la possibilitat 
que els docents (i els alumnes) tin- 
guin al seu abast un conjunt d'ele- 
ments complementaris imprescindi- 
bles (un material didactic acurat, 
versatil i divers) que, en última 
instancia, són els que han de possibi- 
litar l'execució practica i realista del 
marc i del projecte curricular, previa- 
ment establerts. 




