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Els llibres de text 
de Primaria: 
motor del canvi 
o fre a la innovació? 

Joan E. Cantarero* 

El debat sobre els manuals esco
lars és una de les polemiques més 
antigues en el si del pensament pe
dag6gic i entre els sectors més in
novadors del professorat. L'omni
presencia -al Ilarg del temps i en 
tota mena de contextos- d'aquest 
instrument didáctic no ens ha de fer 
oblidar la controversia latent sobre 
la naturalesa i I'ús d'aquests mate
rials educatius. Com ja se sap, la li
teratura pedag6gica és prOdiga en 
crítiques envers aquesta mena de 
materials. En aquest sentit, BINI 
(1977) denunciava que: 

«L'escola deis lIibres de text és 
sempre una escola autoritaria. En 
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primer lIoc, comunica un saber i I'im
posa, fa obligatória una veritat (".). 
Siels únics mitjans disponibles són 
els lIibres de text, no tenim punts de 
referencia per a la verificació .. (ibíd., 
pag.34). 

FREINET també es va pronunciar 
amb duresa respecte deis Ilibres 
de text: 

"el nostre anatema no es refe
re ix als lIibres, les virtuts deis quals 
mai no arribarem a enaltir prou, 
sinó als Ilibres com ara els manuals 
escolars per a I'estudi i el treball 
escolar, «digestos .. sense horitzó, 
especialment escrits tenint en 
compte programes i examens» 
(FREINET, 1980, pago 43). 

Fins i tot un autor com KUHN 
(1990), des de la filosofia de la 
ciencia i referint-se als manuals 
científics, els injuriava com a defor
madors de la realitat i del coneixe
mentcientífic: 

«els llibres de text són vehicles 
pedagógics per a la perpetuació de 
la ciencia normal ( ... ) comencen 
truncant el sentit deis científics so
bre la história de la seva própia dis
ciplina i, tot seguit, proporcionen un 
substitut per a aliÓ que han eliminat» 
(ibíd., pago 214). 

Tanmateix, elllibre de text ha de
senvolupat un paper preponderant 
en la definició del tipus d'ensenya
ment que s'ofereix als escolars al 
nostre país. Un deis manuals per a 
la planificació curricular a I'EGB de 
més exit reflectia aquest fenomen 
en els termes següents: 
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«la major part de professors pro
gramen les activitats escolars i pre
paren les seves tasques basant-se 
gairebé exclusivament en els Ilibres 
de text que han seleccionat entre les 
diverses editorials» (ROTGER, 1982, 
pag.299). 

Per aquest motiu, a I'hora de 
plantejar una revisió de I'estat de 
I'ensenyament primari hem consi
derat oportú dedicar una atenció 
específica a examinar els lIibres de 
text en aquesta etapa educativa, ja 
que, presumiblement, són els mate
rials que més influeixen en la confi
guració final del currículum. 

La Reforma i I'ús 
deis llibres de text 

L'aplicació de la Reforma educa
tiva en curs hauria d'haver contribu'lt 
a canviar la situació que es criticava 
més amunt, arraconant aquesta 
mena de textos i promovent una for
ma substancialment diferent de 
plantejar I'ensenyament. Una refor
ma que propugna un currículum 
obert i flexible, I'autonomia pedagó
gica deis centres i deis docents, la 
investigació i el treball en equip del 
professorat, la participació de I'a
lumnat, la globalització en I'ense
nyament i I'aprenentatge significatiu, 
la construcció deis coneixements 
per part deis estudiants i I'atenció a 
la diversitat, etc., xoca radicalment 
amb un model didactic que giri en
torn del Ilibre de text. 

Tanmateix, en I'actualitat, el pano-
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rama als centres escolars no sembla 
haver canviat substancialment: 

«El /libre de text constitueix un re
curs didactic de primer ordre a I'aula, 
on s'utilitza de manera quotidiana i 
gairebé universal. En la major part 
d'aules, la metodologia es dirigeix i es 
guia a través deis Ilibres de text, deis 
quals se segueixen fidelment les 
Ilir,;ons i els exercicis de cada tema. En 
aquest sentit, el primer que fa el pro
fessor o professora en comenr,;ar una 
explicació és demanar que lIegeixin el 
text» (GuERRERO, 1996, pago 232). 

Hi ha diversos treballs i estudis 
recents sobre la situació de I'ense
nyament primari que confirmen la 
persistencia de I'ús continuat deis 
Ilibres de text (LLEDÓ, 1999; PARE
DES, 1998; ROGERO, 1997; TIANA, 
1998). El problema seria general en 
tot el sistema educatiu, i assoliria 
fins i tot ambits en els quals no es
peraríem trobar-Io: 

«existeix entre el professorat d'E
ducació Infantil una gran dependen
cia deis materials imposats per les 
editorials ( ... ), en una etapa en que, 
més que en cap altra, el professorat 
pot desenvolupar el currículum de la 
manera més lliure i oberta» (TRUEBA, 

1997, pago 35). 

Els manuals escolars 
han canviat després 
de la Reforma? 

Si reconeixem la persistencia de 
I'ús massiu deis Ilibres de text, a pe-



sar de les expectatives en sentit 
contrari que podria haver suscitat la 
Reforma, convindrem sens dubte 
en la necessitat de revisar i valorar 
la qualitat deis textos escolars que 
s'han anat publicant en els darrers 
anys. Ates que tots o la major P?rt 
asseguren que han assumit els 
plantejaments pedagógics més in
novadors, és una tasca imprescin
dible comprovar si aquesta afirma
ció és real o si, per contra, és no
més retórica i amaga els enfoca
ments didactics i les mancances i 
deficiencies deis manuals escolars 
més tradicionals. 

Hi ha un nombre creixent d'in
vestigacions que van abordant 
I'analisi deis lIibres de text des de 
diferents angles. Alguns estudis els 
han examinat des d'una dimensió 
epistemológica, considerant com 
enfoquen el treball científic o la ma
nera d'exposar els continguts 
academics de I'ambit de I'ensenya
ment de les ciencies. Es posen en 
relleu importants limitacions i errors 
deis textos: una visió rígida i estatica 
de la ciencia, com un cos tancat de 
coneixements; el paper secundari i 
simplement il'lustratiu deis experi
ments, que no servirien per conven
cer els alumnes, sinó que aquests 
haurien de creure per fe, per I'argu
ment d'autoritat; la imatge simplista 
de la ciencia que transmet el tipus 
d'il'lustració que sol utilitzar-se, figu
ratiu i concret, etc. En el camp de 
les ciencies socials hi ha també lí
nies d'investigació que s'han centrat 
a examinar determinats temes, re
velant els biaixos o la visió deforma
da que es transmeten de determi
nats fets. D'altres treballs continuen 
preocupant-se per la difusió que fan 
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els manuals d'estereotips socials 
discriminadors de les dones o de 
determinades minories socials. 

Un tema més innovador en el 
camp deis materials curriculars és 
I'estudi deis principis didactics 
que els orienten. Més concreta
ment, s'han portat a terme investi
gacions valorant fins a quin punt 
uns materials són fidels a alguns 
deis postulats de la Reforma. Per 
exemple, existeixen ja diversos tre
balls que discrepen del fet que la 
major part deis textos escolars ha
gin incorporat realment els planteja
ments constructivistes. En aquest 
sentit, MAINER (1995) afirmava que, 
tot i la permanent apel'lació al mo
del didactic constructivista, «es 
tracta, no obstant aixó, d'un 'cons
tructivisme' redu'lt a simples lIocs 
comuns, gairebé a tics» (ibíd., pago 
94). La seva investigació ofereix da
des poc favorables respecte a la 
concordanc;;a deis nous Ilibres de 
text amb altres objectius o lemes de 
la Reforma, com ara el d'un currícu
lum obert i flexible. 

La major part de la investigació 
en aquest camp s'ha ocupat d'estu
diar algun aspecte concret, amb al
gun criteri d'analisi bastant especí
fic o sobre alguns continguts molt 
delimjtats. No obstant aixó, en al
gun cas s'ha proposat una valora
ció global deis nous textos esco
lars. La tesi doctoral de GARCíA PAS
CUAL (1996) realitzava una analisi 
deis Ilibres de text de la Reforma en 
els cicles primer i segon de Prima
ria. L'autor considerava una serie 
de dimensions: la flexibilitat, globa
lització, transversalitat, aprenentat
ge significatiu, atenció a la diversi
tat, etc. Seria impossible resumir 
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aquí, ni tan sois breument, els resul
tats que obtenia; apuntarem única
ment que les seves conclusions do
nen testimoni que els Ilibres de text 
elaborats per les editorials més uti
litzades responen en línies general s 
a les demandes formals de la Refor
ma, tot i que amb significatius in
compliments en alguns aspectes 
(excessiu dirigisme sobre els do
cents, abséncia d'activitats grupals 
o manca de connexió amb I'entorn). 

La tesi doctoral de PARCERISA 
(1996) pretenia avaluar també els 
Ilibres de text editats a Catalunya 
per als cicles primer i segon de 
Primaria, considerant una amplia 
série d'indicadors: les intencions 
del material, I'ambit d'aplicació, el 
grau de disciplinarietat amb qué 
s'organitzen els continguts, la natu
ralesa i tipologia d'aquests contin
guts, I'enfocament de I'avaluació, 
les activitats ... La investigació pro
porciona una valoració global deis 
textos de les diverses editorials, en 
la qual alguns apareixen com a molt 
adequats als plantejaments curricu
lars de la Reforma (el 24 % deis ma
terials), d'altres com a no adequats 
o amb déficits molt notables (el 22 % 
deis materials) i la resta com a par
cialment adequats, amb alguns dé
ficits. 

Materials curriculars 
i treball docent 

Com veiem, a partir deis botons 
de mostra que hem presentat, i se-
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guint la literatura genérica sobre Ili
bres de text i materials curriculars, 
les opinions respecte a I'avaluació 
deis textos escolars no són unani
mes, i tampoc no ho són les opi
nions sobre el grau en qué condi
cionen I'ensenyament i la tasca do
cent. Per obtenir més informació 
sobre aquestes darreres qüestions 
estem portant a terme uns estudis 
sobre els materials que han publi
cat les principals editorials. No pre
tenem realitzar una analisi comple
ta deis nous manuals escolars, una 
tasca, evidentment, d'excessiva 
envergadura. En aquest estudi 
hem focalitzat la indagació sobre 
aquells factors o aspectes deis ma
nuals que més relació tenen amb 
I'obertura i la flexibilitat curricular, 
perqué aquestes característiques 
són, segons el nostre parer, les que 
més influeixen en la definició de 
com es configura la intervenció 
deis docents en el desenvolupa-. 
ment del currículum. 1 

6bviament, tots els elements i 
les dimensions que es puguin 
analitzar en un lIibre de text inci
deixen sobre la forma en qué els 
ensenyants portem a terme la 
nostra feina, pero és sobretot el 
grau d'obertura o de tancament 
amb qué es presenten els mate
rials la variable que influira en ma-

(1) Aquesta qüestió, I'autonomia del docent 
en la seva tasca, és una preocupació 
que compartim amb altres autors (Con
treras, 1997). Ens sembla alarmant, en 
una época en qué tant es pregona la 
professionalització docent, la poca aten
ció que es posa als Ilibres de text, una 
eina de treball molt especial, d'ús gene
ralitzat en totes les arees i etapes del sis
tema educatiu. 



jor mesura per restringir o ampliar 
les possibilitats d'intervenció deis 
professors. 

Com que la nostra analisi no té 
unes pretensions d'exhaustivitat, ni 
perseguim uns resultats generalit
zables, sinó que cerquem una mi-
1I0r comprensió d'aquest problema 
tan complex, hem delimitat I'objecte 
de la investigació a un nivell deter
minat, cinque de Primaria, i a una 
area exclusivament, la de Coneixe
ment del medi.2 Només aspirem a 
obtenir una informació rellevant so
bre una qüestió que pensem que 
no ha estat gens explorada: com, a 
través de quins mecanismes, els Ili
bres de text estan condicionant la 
tasca deis docents. 

En principi ens ocuparem deis 
textos de les dues editorials que es 
considera, generalment, que tenen 
una major quota de mercat: Anaya i 
Santillana.3 L'estudi tindra en comp
te tot el paquet curricular que cam
pon la proposta: el lIibre de I'alum
ne, la guia didactica o lIibre del pro
fessorat, així com els quaderns de 
treball o d'altres recursos (fitxes, 
carpetes de materials ... ) que I'edi
torial pugui presentar per al desen
volupament de I'ensenyament en 
I'area i el nivell esmentats. 

L'elecció deis criteris i indica
dors s'ha basat en els esquemes 
d'analisi de materials curriculars 
més remarcables de que disposa-

(2) En concret, I'objectiu de la investigació 
són els Inbres de text publicats entre els 
anys 1994 i 1997, els primers quatre 
anys d'implantació de la Reforma en 
aquest nivel!. 

(3) En el País Valencia: SantillanaNoramar. 
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vem,4 prioritzant aquells aspectes 
als quals atribu'r'm més incidencia 
en la qüestió que subratllavem 
abans: I'obertura curricular, un fac
tor directament connectat amb 
I'autonomia i la professionalitat do
cent, tal com hem dit fins ara. Els 
criteris més importants que hem 
emprat es presenten tot seguit, pa
ral'lelament a la síntesi que oferim 
deis resultats. 

Analitzant els llibres de text 

La proposta que I'editorial Ana
ya va presentar per a cinque de 
Primaria en I'area de Coneixement 
del medi proporcionava els mate
rials següents: elllibre de I'alumnat, 
un «quadern de treball» i una «car
peta de materials» (amb vuit fitxes 
per realitzar determinades activitats 
que s'indiquen a la guia). A més a 
més, als professors se'ls facilita la 
Proposta didactica (guia didactica 
amb orientacions, solucions de les 
activitats i un bon nombre d'activi
tats addicionals) i un altre exemplar 
anomenat Programa ció i avaluació 
(que conté la programació didacti
ca: Ilista d'objectius, continguts de 
cada tipus i criteris d'avaluació i 
també suggeriments concrets per 
realitzar I'avaluació de I'alumnat en 
cada unitat). Amb aquest docu
ment, el professorat té resolta I'e
xigencia oficial de disposar d'una 

(4) En particular els que han proposat Gi
meno (1988) i Martínez Bonafé (1992) 
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programació didactica; és una fei
na que ja li han donat feta els autors 
delllibre de text.5 

SantillanaNoramar presenta el 
Ilibre de I'alumnat en tres volums, i 
els proporciona també un Quadern 
de practica (equiparable al de I'edi
torial anterior). Sota el nom de Guia 
i recursos, I'editorial ofereix al pro
fessorat una guia didactica per 
orientar-lo en I'aplicació d'aquest 
projecte didactic. El contingut d'a
questa guia és semblant al de la 
guia d'Anaya; només podríem 
apuntar que conté un nombre molt 
menor d'activitats addicionals. 

En tots dos casos, el nucli de la 
proposta el constitueix el Ilibre de 
text de I'alumnat, que reuneix els 
trets més coml:Jns en aquest ti pus 
de publicacions. El paquet curricu
lar es presenta sense cap altra 
mena de recurs documental o ma
terial de suport al desenvolupament 
de I'ensenyament. També en tots 
dos casos es tracta de materials ex
clusivament per al nivell educatiu 
de cinqué, i hi ha uns altres paquets 
diferenciats per a sisé. En les pri
meres pagines deis textos s'identifi
ca les persones que han elaborat 
cada projecte, per6 nos'ofereix cap 

(5) Aquesta editorial, tal com ocorre a Santi
IlanaNoramar, disposa també d'un dis
quet amb el Projecte curricular per a I'e
tapa. Suposadament. caldria tenir-ho en 
compte en una análisi com la que estem 
portant a terme, peró tant la desvincula
ció existent entre aquests projectes i els 
diversos materials que editen. com el fet 
que el professorat no utilitza els proiec
tes curriculars per desenvolupar el currí
culum, ens porten a no considerar-los 
com un recurs pedagógic integrat en els 
paquets curriculars que examinem. 
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informació sobre la filiació pedag6-
gica o professional deis autors. 
Tampoc no es facilita cap dada res
pecte a una possible experimenta
ció o avaluació deis materials que 
es presenten. 

Després d'aquesta succinta pre
sentació deis dos projectes edito
rials que examinem, passem de se
guida a detallar la informació que 
hem obtingut en aplicar-hi els crite
ris d'analisi que emprem. 

1. Format de presentació 

Tots els materials, tant del pro
fessorat com de I'alumnat (excep
tuant la carpeta de fitxes d'Anaya), 
es presenten sota el format habitual 
del Ilibre de text: com a volums en
quadernats amb les fui les cosides, 
en els quals se succeeixen una xifra 
determinada d'unitats i temes nu
merats. No disposen de cap mena 
de recurs, espai o possibilitat mate
rial que promogui o faciliti el fet que 
el professor o professora hi inclogui 
més continguts o activitats o trans
formi I'estructura o la seqüenciació 
que té la proposta. Quant-e.l'estruc
tura física i el format dé presenta
ció, per tant, són uns materials tan
cats, que no afavoreixen la manipu
lació lIiure i creativa per part del 
professorat. 

2. Justificació teórica 

En cap deis dos casos no s'inclou 
en la proposta una mínima fonamen
tació epistemol6gica, pedag6gica o 
didactica. No hi ha cap justificació 
te6rica respecte al model d'aprenen-



tatge, els continguts seleccionats o 
la metodologia que s'empra. En la 
guia d'Anaya, al comenr;:ament, i al 
lIarg de tres pagines, es resumeixen 
els principals lemes de la Reforma 
(les arees de I'educació primaria i 
les seves finalitats, la diferenciació 
entre els tres tipus de continguts, els 
temes transversals, etc.); peró es 
tracta en realitat d'un simple recor
datori deis eixos de la Reforma edu
cativa en curs a Espanya, i I'equip 
autor del text no hi incorpora cap 
consideració própia que expliqui 1'0-
rientació epistemológica, pedagógi
ca o de qualsevol mena que inspira 
els materials. 

3. Finalitats deis materials 

Tampoc en les guies didacti
ques d'una i altra editorial no hi fi
gura una referencia respecte a les 
possibles finalitats o objectius ge
nerals que persegueix la proposta. 
Només es detallen els objectius es
pecífics que es plantegen per a 
cada unitat; no es declaren les fites 
educatives més globals que es vo
len assolir amb el lIibre de text en 
qüestió. 

La guia de «programació i ava
luació» d'Anaya proposa en total 
79 objectius per a tot el lIibre de 
text. Ja es pot deduir que són de 
caracter bastant específic.6 La in
clusió juntament amb cada objectiu 
de diversos criteris d'avaluació, 
molt precisos, assegura que s'in-

(6) En trobem alguns com ara: «Definir eco
sistema .. , «Descriure la funció respirató
ria .. o «Diferenciar, en les plantes, saba 
bruta de saba elaborada ... 
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terpretin correctament. El desenvo
lupament del contingut alllarg deis 
temes, i sobretot, els exercicis que 
es preparen per a I'alumnat, mos
tren així mateix com el desenvolu
pament del currículum s'estructura 
entorn d'objectius bastant concrets 
d'aprenentatge. L'examen de la 
programació evidencia que els ob
jectius d'aprenentatge ja han estat 
completament determinats i se
qüenciats pels autors del Ilibre. No 
s'observa cap mecanisme o proce
diment que faciliti al professorat in
cloure-hi d'altres objectius al mar
ge deis que han estat preesta
blerts. 7 Tanmateix, hi ha aspectes, 
com la doble pagina il'lustrada 
amb que s'inicia cada unitat en el 
Ilibre de I'alumnat, que permeten 
una utilització bastant flexible d'a
questa proposta. O'altra banda, I'a
bundancia de suggeriments i acti
vitats que proporciona la guia 
didactica permetria al docent una 
certa capacitat, si no de crear, al
menys sí de triar en el desenvolu
pament curricular. 

Pel que fa al projecte de I'editorial 
SantillanaNoramar, en el resum ini
cial la guia defineix 30 objectius per 
al conjunt del text. Per la quantitat i 
pel perfil general podríem pensar 
que som més a prop d'una proposta 
de finalitats obertes o, fins i tot, d'un 
model de procés, enfront del classic 
model d'objectius, que sol contenir 
una amplia lIista d'objectius d'apre
nentatge de caracter molt precís. 

(7) Creiem que només la introducció del 
suggeriment de realitzar un quadern de 
camp pot facilitar al professor o profes
sora el desenvolupament d'altres fites 
d'aprenentatge addicionals. 
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Tanmateix, quan es Ilegeixen els ob
jectius formulats es veu que, en rea
litat, sí que s'aproximen bastant a 
I'esmentat model d'objectius.B Tam
bé en aquest cas el desenvolupa
ment de les unitats mostra com la 
proposta de treball pretén que I'a
lumnat assoleixi el domini d'aquells 
objectius. Així mateix, les preguntes 
que s'ofereixen com a suggeriments 
per a I'avaluació revelen d'una ma
nera ben patent quins són els objec
tius que estructuren el material, que 
consisteixen principalment en I'apre
nentatge de definicions i d'altres ti
pus d'enunciats o formulacions 
(classificar, explicar característi
ques, enumerar elements d'un con
junt...) de tipus conceptual (tot i que 
en les declaracions de la proposta 
s'incloguin també objectius procedi
mentals i actitudinals). 

D'altra banda, ni una guia ni I'al
tra no incorporen cap consideració 
sobre el tipus d'alumnat o de con
text a qué es dirigeixen o per als 
quals serien més adequats aquests 
materials curriculars. No s'hi inclou, 
tampoc, cap idea ni suggeriment 
per utilitzar aquesta proposta en al
tres contextos o amb altres alumnes 
diferents d'aquells per als quals 
s'ha elaborat de manera preferent. 
No s'observa en el material cap es
trategia o mecanisme per afavorir la 
connexió del programa educatiu 
proposat amb el PEC, PCC o la pro-

(8) "Adquirir els conceptes basics de medi 
ambient i ecósistema", "Adquirir un con
cepte científic de materia i energia" o 
"Conéixer les institucions de la Comuni
tat Valenciana i la seva composició i fun
ció" són objectius bastant precisos, amb 
un signíficatiu grau de concreció. 
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gramació propia del centre, del ci
cle o del professor. 

4. Selecció i organització 
del coneixement 

Ni una proposta ni I'altra no oferei
xen mai la possibilitat d'itineraris cur
riculars alternatius, ni preveuen cap 
mena d'opcionalitat. Les unitats es 
presenten completament desenvolu
pades, amb una proposta didactica 
acabada i .tancada; no s'ofereixen 
mai vi es diferents per abordar el trac
tament d'un tema.9 Tampoc no es 
. proposen activitats alternatives que 
realment siguin valides per a alum
nes amb ritmes d'aprenentatge dife
rents deis de la majoria del grup 
classe. Com a activitats addicionals 
-per a tot el grup o, especialment, 
per als alumnes que requereixen un 
programa de treball diferenciat- la 
guia incorpora, per a cada epígraf 
delllibre de I'alumnat, un parell d'ac
tivitats de refon;: i un parell d'activitats 
d'ampliació. No obstant aixo, no es 
tracta d'activitats diferents de les que 
figuren en el lIibre de I'alumnat, sinó 
que solen ser de la mateixa naturale
sa, i es proposen tasques poc inno
vadores i escassament desafiadores 
des del punt de vista cognitiu. 10 Ac
tuarien, en realitat, com a banc d'ac-

(9) Només en el text de Santillana/Voramar 
hem localitzat dues activitats en que, a la 
guía didactica, es proposa al docent triar 
entre diverses opcions per desenvolu
par-les. 

(10) Les activitats de desenvolupament o 
d'ampliació de Santillana/Voramar solen 
tenir un abast més ampli -encara que 
no sempre-: s'encarrega a I'alumnat re
alitzar tasques de més envergadura, 
amb un grau de complexitat superior. 



tivitats extra per si el docent necessi
ta donar més feina al grup o a algun 
alumne en particular. En general, per 
tant, les propostes examinades no 
contribueixen a ajudar el docent a 
adequar el currículum a la diversitat 
de I'alumnat. 

Ambdós Ilibres de text perfilen 
amb una precisió absoluta els con
tinguts que han d'aprendre els 
alumnes en cadascuna de les uni
tats, seguint una seqüencia perfec
tament definida. L'extensió de la in
formació que es transmet mit
jane;:ant elllibre de I'alumnat, més el 
refore;: que representen les activitats 
i les preguntes que es proposen per 
a I'avaluació -i també els resums 
amb que el text d'Anaya destaca 
les qüestions més essencials-, 
configuren un programa de treball 
que no afavoreix que el docent hi 
inclogui nous continguts. 

5. Estratégies d'ensenyament 

Tot i que els dos lIibres de text dis
posen d'una gamma redu'ida de sec
cions o epígrafs diferents -alguns 
deis quals permeten un plantejament 
més obert del currículum-, la se
qüencia didactica basica consisteix 
a oferir a I'alumnat text informatiu se
guit d'unes quantes activitats la finali
tat principal de les quals és promou
re la retenció del nucli essencial d'a
quest passatge que se'ls ha presen
tat. En la major part del material 
s'empra, basicament, la mateixa es
trategia docent: transmissió d'infor
mació, exercitació d'aquests conei
xements i correcció deis exercicis. 
Es pretén, així, que I'alumnat memo
ritzi unitats fragmentaries d'informa
ció de caracter conceptual -princi-
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palment. Tot i que aquestes unitats 
estan connectades entre si pel fet de 
formar part d'un esquema logic de 
continguts, I'aprenentatge de cadas
cuna es produeix de manera parcial 
o atomitzada, i s'espera que s'inte
grin conjuntament en la xarxa de sig
nificats de I'alumnat. 

Tots dos textos comparteixen, per 
tant, un model didactic de naturalesa 
transmissora, amb una estructuració 
rígidament predeterminada. La di
mensió poc extensa deis textos infor
matius que figuren en el llibre de I'a
lumnat i la senzillesa del Ilenguatge 
emprat revelen que es preveu que 
I'alumnat utilitzi directament aquest 
material, sense la mediació necessa
ria de la intervenció del docent. Suc
cee ix el mateix amb les activitats, en 
que el professor pot ser útil per resol
dre dubtes, pero només és impres
cindible per corregir els exercicis 
(tasca per a la qual se li facilita tam
bé un solucionari). La funció priorita
ria que es prescriu per al docent, per 
tant, continua sent explicar els textos 
del Ilibre de I'alumnat i corregir les 
activitats, tasques de molt poca com
plexitat, per a les quals no cal una 
gran competencia professional. 

La lectura de les orientacions 
que ofereixen les guies revela que la 
seva pretensió principal és dir al do
cent com ha de conduir I'explicació 
del tema que es tracta." Tot seguit, 
en altres apartats, es diu al professor 

(11) L'ús freqüent del mode imperatiu en les 
orientacions que proporciona als do
cents la guia de SantillanaNoramar 
Hndiqueu...... "Expliqueu...... "Co
menteu ... ". etc.). posa en relleu subtil
ment el to amb qué el Ilibre de text es 
dirigeix a I'ensenyant. 
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GRAFIC 1. Abast de les activitats (Anaya) 

com ha de corregir les activitats de 
I'alumnat i quines preguntes pot em
prar per avaluar. Es manifesten cla
rament, dones, les funcions que 
aquesta proposta assigna al docent: 
explicar els continguts predetermi
nats pel text i controlar I'aprenentat
ge que en fan els escolars. Queda 
ben patent com es continua confe
rint a I'ensenyant un rol subsidiari del 
Ilibre de text, al servei d'una optima 
implementació de la proposta didac
tica que presenta I'editorial. 

6. Proposta d'activitats 

Els aspectes o les dimensions 
que podríem analitzar pel que fa a 
les activitats són múltiples , pero ens 
detindrem només en els tres que 
ens semblen més rell evants per a la 
doble qüestió que ens ocupa : el 
grau d'obertura curricular de les 
propostes i la mesura en qué 

(12) Hem examinat separadament les activi
tats que es proposen en el lIibre de I'a
lumnat, les del quadern de treball i les 
que aporta la guia didactica. 
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aquestes potencien o deterioren la 
professionalitat docent. Per acon
seguir-ho, observarem I'abast o ex
tensió de les activitats, el grau de 
directivitat que manifesten i, final
ment, la forma d'agrupament que 
es preveu per realitzar-Ies. 12 

Pel que fa a I'abast de les activi
tats, la proposta didactica que pre
senta I'editorial Anaya es caracterit
za per un predomini molt elevat de 
microactivitats o petites tasques d'a
prenentatge, totalment desconnec
tades entre si; per la gairebé ine
xisténcia de macroactivitats13 - que 
es redueixen a un o dos suggeri
ments de sortides extraescolars en 
cada unitat-; i per un nombre molt 
redu'lt de mesoactivitats o activitats 
d'extensió mitjana (amb I'excepc ió 
del quadern de trebal l, on aquestes 
activitats tenen una preséncia molt 
destacada) (vegeu grafic 1). 

(13) Grans activitats de disseny obert, que 
exigeixen una organització espeCifica 
del grup per portar-la a terme i la realit
zació de la qual s'estén al Ilarg de més 
d'una sessió de classe. 
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El balanc;: global de la proposta 
curricular de Santillana/Voramar és 
bastant semblant al d'Anaya. Ens 
trobem, no obstant aixo, amb la di
ferencia que, mentre que en el cas 
d'Anaya el quadern de treball esta
va més equi librat, amb el material 
de Voramar aixo succeeix en la guia 
didactica (vegeu grafic 2).14 

Quant al grau de directivitat, la 
proposta didactica d'Anaya es ca
racteritza per un alt predomini de 
les activitats tancades,15 amb I'ex
cepció del quadern de treball, que 
conté forc;:a activitats abertes (ve
geu grafic 3 pago 330) . 

(14) Els grafics indiquen freqüéncies relati
ves, per poder establir comparacions 
entre ambdós projectes ~s important 
ressaitar que la guia de SantillanaNora
mar ofereix mol tes menys activitats ad
dicionals (només n'hem pogut registrar 
79 alllarg de tot el text) . 

(15) Sovint a la guia s'ofereixen respostes 
predeterminades fin s i tot per a les pre
guntes de detecció d'idees prévies (ve
geu les pag o 8, 25, 40 ... del lIibre del 
professorat) . 

El balanc;: conjunt de la proposta 
didactica de Santillana/Voramar en 
termes globals no difereix en gran 
mesura del d'Anaya. Predominen 
considerablement les activitats tan
cades, amb I'excepció de la guia 
didactica , en que, entre les escas
ses activitats que es proposen hi ha 
un percentatge elevat d'activitats 
abertes (vegeu grafic 4 pag o 33 1). 

Sobre el tipus d'agrupament que 
es propugna, el panorama encara 
és més negatiu . La proposta didac
tica d'Anaya es caracteritza per un 
predomini altíssim o gairebé abso
lut d 'activitats individua/s, amb una 
presencia molt redu'ida d'activitats 
grupa/s i inexistencia, practica
ment, d'activitats en equip (vegeu 
grafic 5 pago 331) 

En valorar la proposta didactica 
que presenta I'editorial Santillana/Vo
ramar cal diferenciar entre la guia, 
d'una banda, i el Ilibre de I'alumnat i 
el quadern, d'una altra. Aquests dos 
úl tims materials es caracteritzen per 
un predomini gairebé absolut d'acti
vitats individua/s i per la practica ine-
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xisténcia d'activitats en equip o gru
pa/s. La guia didactica, en canvi, ofe
re ix un gran nombre d'activitats gru
pa/s, pero continua sense proposar 
activitats en equip (vegeu grafic 6 
pag.331). 

Tal com es pot observar, és un pa
norama poc optimista el que resulta 
de I'analisi de les activitats d'apre
nentatge que proposen ambdues 
editorials. En la major part es tracta 

d'exercicis breus, de caracter tancat 
-€n qué la res posta ja esta prede
terminada i s'explicita en la guia 
didactica- i de realització individual. 
Amb aquests plantejaments, es con
figura un currículum molt poc o gens 
obert, en el qual les funcions del do
cent es troben molt limitades, gaire
bé redu'fdes a la comprovació de si 
els alumnes encerten o no la res pos
ta correcta en cada exercici deis que 
se' ls assignen. 
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Aquest és el currículum 
innovador de la Reforma? 

Hem resumit alguns deis trets 
que ens semblen més caracterís
tic s de dos deis nous Ilibres de text 
de la Reforma; dos manual s deis 
més venuts i precisament correspo
nents a I'area que millor permetria 

fer realitat aquest ensenyament ac
tiu, arre lat en I'entorn, interdiscip li
nari i respectuós amb la diversitat, 
que suposadament promou la Re
forma . Tanmateix, les dades són so
bre la tau la: aquests textos presen
ten un currículum tancat i gens flexi
ble, sense opcionalitat, ni itineraris 
curriculars, ni alternatives reals per 
atendre alumnat divers; desenvolu
pen una detallada seqüéncia d'ob-
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jectius i continguts totalment prede
terminats i assignen al professorat 
la funció prioritaria de vetllar perqué 
els alumnes els aprenguin de ma
nera optima; proposen una série 
d'activitats escassament educati
ves tant per a I'alumnat com per al 
professorat. .. i tot aixo sense pre
sentar a I'ensenyant -su posada
ment, el maxim responsable del de
senvolupament del curriculum a 
I'aula- una mínima justificació teo
rica de quina és la proposta educa
tiva que se li ofereix i per qué s'ha 
configurat d'aquesta manera. 

Naturalment, cada docent podra 
fer I'ús d'aquests Ilibres de text que 
vegi més convenient, sen se haver
los d'aplicar necessariament al peu 
de la Iletra. Pero la nostra analisi no 
pretenia valorar qué fa cada docent 
ambels seus Ilibres de text, sinó quin 
és el tipus de currículum que aquests 
configuren. Aixo pot relativitzar una 
mica la duresa de les conclusionsa 
qué hem arribat, ja que un bon pro
fessor pot treure profit fins i tot del pit
jor Ilibre de text. Pero la realitat és 
així: si la major part deis manuals es
colars no es diferencien gaire deis 
dos que hem examinat,16 quin en
senyament rebran els escolars em
prant aquests instruments didactics? 
Quin creixement professional poden 
experimentar els ensenyants que uti
litzen aquestes eines? 

(16) Caldria ter alguns matisos segons les 
editorials, les árees o els nivells; peró 
sobretot caldria tenir en compte tots 
aquells docents que es recolzen en una 
altra mena de recursos per desenvolu
par I'ensenyament: materials editats 
per MRP, ONG o col'lectius de protes
sors. materials d'elaboració própia 
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Partienao de la hipótesis 
del papel tan relevante que 
desempeñan los libros de 
texto en la enseñanza pri
maria, en el presente artícu
lo se recuerdan algunos de 
los principales postulados 
de la Reforma, para plante
ar a continuación la duda 
sobre si los actuales libros 
de texto son coherentes o 
no con dichos principios. 
Tras apuntar algunos datos 
al respecto a partir de los 
resultados de distintas in
vestigaciones, en este tra
bajo se proporcionan pun
tos significativos proceden
tes de un análisis de dos li
bros de texto de las .edito
riales más potentes del 
mercado. El estudio se cen
tra en especial hacia el gra
do de apertura curricular 
de los materiales y preten
de esclarecer en qué medi
da estos libros de texto 
contribuyen a la descalifica
ción docente o, por el con
trario, a su profesionaliza
ción. 
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Abstracts 

En partant de /'hypothése 
du role si déterminant que 
les livres de texte jouent au 
niveau de I'enseignement 
primaire, cet article présen
te quelques-uns des princi
paux postulats de la Réfor
me afin de questionner en
suite si les livres de texte 
actuels sont cohérents ou 
non avec ces priricipes. 
Aprés avoir spécifié certai
nes données en ce qui les 
concerne, en se basant sur 
les résultats de diverses 
études, ce travail apporte 
des éléments significatifs 
qui proviennent d'une 
analyse de deux livres de 
texte des maisons d'édi
tions les plus importantes 
du marché. Cette étude se 
centre en particulier sur le 
degré d'ouverture du maté
riel envers le programme 
seolaire et prétend clarifier 
dans quelle mesure ces liv
res de texte contribuent á la 
disqualification de /'enseig
nant ou, au contraire, á sa 
professionnalisation. 

Starting from the hypothesis 
of the extremely relevant 
role played by textbooks in 
primary teaching, the article 
remembers some of the 
main assumptions of the 
Reform, in order to then pla
ce in doubt whether current 
textbooks are consistent or 
not with these principies. 
After giving data from the 
results of several pieces of 
research, important points 
resulting from an analysis of 
two textbooks from the mar
ket's leading publishers are 
considered. The study con
centrates especially on the 
degree of curricular open
ness of the subjects, and 
tries to clarify how much 
textbooks contribute to the 
discrediting of teaching, or 
on the other hand, lo ils 
professionalisation. 
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