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Algunes qüestions previes 

El nou paradigma curricular 

La presentació i comentari, corn pretén fer-se en aquest 
article, d'una part del nou currículum dels ensenyaments 
que s'implanten en aplicació de la nova ordenació del 
sistema educatiu establerta a la LOGSE, comporta al- 
guns problemes de llenguatge i de context que, en certa 
forma, són comparables als que es generen quan en un 
camp científic es pretén descriure una troballa o un re- 
sultat aconseguit en un paradigma relativament diferent 
del que fins en aquel1 moment era el més conegut. 

Efectivament, la forma corn s'estableix el currículum 
a la nova ordenació del sistema educatiu té profun- 
des diferencies arnb la forma corn se solia establir an- 
teriorment. D'una banda, qui estableix el currículum 
(els seus objectius generals entesos en forma de capa- 
citats a desenvolupar en els alumnes; els continguts de 
l'ensenyament -que són automhticament els continguts 
dels aprenentatges pretesos-; els criteris d'avaluació 
-que es coneixen arnb la denominació d'objectius 
terminals-, i els metodes didhctics) és cadascun dels 
centres docents, individualment. Tanmateix, la lliber- 
tat per fer-ho no és absoluta, sinó que el seu marge 
d'autonomia en les decisions curriculars queda limitat 
per allb que estableixen les administracions educatives 
(a Catalunya, el govern de la Generalitat) quan fixen 
alguns elements del currículum arnb carhcter preceptiu. 

Entre d'altres, els elements curriculars preceptius es- 
tablerts són els objectius generals per a cada materia, 
una relació dels seus continguts i els objectius terminals. 
La relació de continguts preceptiva s'estableix separada- 
ment per als tres tipus de continguts de l'ensenyament 
(els continguts de l'ensenyament de carhcter procedi- 
mental; els continguts relatius a fets, conceptes i sis- 
temes conceptuals, i els continguts agrupats sota la de- 
nominació d'actituds, valors i normes). Tots i cadascun 
dels continguts que s'estableixen, no ho oblidem, són 
coses a ensenyar i a ser apreses, arnb independencia de 
quina sigui la metodologia específica que un centre se- 
gueixi per aconseguir-ho. 
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La forma corn s'estableixen els continguts preceptius de 
l'ensenyament fa que de la relació de continguts publi- 
cada al diari oficial no se'n segueixi automhticament 
una única ordenació d'aquedts continguts en activitats 
d'ensenyament. Ni tan sols se'n segueix una única pos- 
sible agrupació dels continguts en unitats didhctiques, 
o unitats de programació, o en qualsevol altra forma 
corn es vulguin esmicolar i ordenar. 1 aixb és així per 
diverses raons (la generalitat arnb que es fixen els con- 
tinguts en seria una) entre les quals la més destacada 
és que mentre la relació preceptiva dels continguts esta 
fixada separant-los en les seves tres tipologies, les acti- 
vitats d'ensenyament-aprenentatge comporten la trans- 
missió simulthnia dels tres tipus de continguts. El re- 
coneixement formal de la seva existencia i de les seves 
implicacions en les activitats d'ensenyament i aprenen- 
tatge és, doncs, una altra diferencia entre la forma corn 
s'establien antigament els currículums a l'ensenyament 
no universitari i la manera corn es fa actualment. 

L'organització del temps escolar 

Una altra qüestió previa a aclarir és la forma corn es 
parla del temps destinat a les activitats d'ensenyament, 
a les "classes". S'utilitza corn a unitat temporal el 
credit, entes corn una durada de 30 a 35 hores de classe, 
la qual cosa equival a una hora setmanal durant tot un 
curs (o a tres hores setmanals en un trimestre, etc.). 
El credit, a més, té la connotació d'unitat de progra- 
mació en el sentit d'unitat que es programa (amb els 
seus objectius específics, la seva relació d'activitats, els 
seus criteris d'avaluació), s'imparteix i s'avalua amb una 
certa independencia de les altres. 

Les etapes de l'ensenyament secundari 

1 finalment, per tal d'assegurar la millor comprensió del 
context en que s'insereixen els ensenyaments de física 
que tot seguit comentarem, convé tenir present que 
l'ensenyament secundari s'organitza en dues etapes. La 
primera, de carhcter obligatori per a tots els joves, i de 
carhcter comprensiu en el seu plantejament, arnb pre- 
visió de diversitat curricular interna pero no de classifi- 
cació dels alumnes en diverses branques o titulacions, va 
dels 12 als 16 anys i es coneix arnb el nom d'educació se- 
cundaria obligatoria (ESO). La segona, el batxillerat, té 
només dos cursos, no 6% una etapa obligatoria i és el camí 
normal a seguir pels alumnes que es formen per accedir 
a la Universitat. Pero no s'ha de perdre de vista que el 



batxillerat comparteix altres finalitats de formació, en- 
tre les quals hi ha la de posar els alumnes en condicions 
d'accedir a la formació professional específica de grau 
superior per tal d'obtenir el títol de tecnic superior no 
universitari. 

El batxillerat es pot cursar en quatre modalitats di- 
ferents, el currículum de totes les quals tenen unes ma- 
teixes materies comunes, un venta11 de materies optati- 
ves entre les quals l'alumne pot triar lliurement, i unes 
determinades matkries, que defineixen cada modalitat, 
de les quals l'alumne n'ha de cursar un nombre deter- 
minat. Les materies que són prbpies d'una modalitat 
de batxillerat són, a la vegada, part de les possibles 
matkries optatives entre les quals poden triar els alum- 
nes de les altres modalitats la part de lliure elecció del 
seu currículum. 

Ubicació de la física a I'ensenyament 
secundari 

Els ensenyaments que comporten l'aprenentatge de con- 
ceptes, procediments i valors relacionats directament 
arnb la física a 1'ESO queden integrats dins de l'area de 
Ciencies de la Naturalesa, conjuntament arnb els con- 
tinguts més directament relacionats arnb la química, la 
biologia i la geologia. Aquesta integració curricular no 
comporta necessariament, ni tampoc exclou, planteja- 
ments de "ciencia integrada" i, en tot cas, aquesta se- 
ria una opció del currículum per decidir a cada centre. 
Per situar-se, sera suficient recordar que els continguts 
que poden assegurar-se a tots els alumnes de l'etapa 
han de ser continguts accessibles a la immensa majo- 
ria de la població escolar i que només alguns alumnes, 
especialment orientats en aquest sentit, completaran a 
I'ESO la seva formació en cikncies arnb aprofundiments 
específics (fets a la part optativa, important en temps) 
del currículum corresponent. 

En el batxillerat la Física té el caracter de materia 
específica a la modalitat de Cikncies de la Natura- 
lesa i de la Salut, i també a la modalitat de Tecno- 
logia. 1, bbviament, és una materia optativa per a la 
resta d'alumnes. Al seu costat, i arnb característiques 
semblants, hi ha una materia de Química, de la ma- 
teixa extensió, curricularment independent de la Física. 
El volum, en temps d'activitats d'ensenyament, de la 
Física, és de 6 crkdits, la qual cosa equival a 3 hores set- 
manals durant els dos cursos del batxillerat. Possible- 
ment, al batxillerat s'oferira també una altra materia 
(anomenada Física i Química), de només 2 credits de 
durada, que no l'haurien de cursar els alumnes que 
s'inscrivissin a fer les materies de Física i de Química, 
i que estaria pensada en termes de facilitar als alumnes 
d'altres modalitats del batxillerat un coneixement més 
profa -pero igualment formatiu en relació arnb el seu 
desenvolupament personal i cultural en relació arnb la 
seva inserció en el món d'avui- del món i del fet cien- 

tí-fic. D'aquesta materia no en parlarem més en aquest 
article. 

El currículum prescriptiu de la materia de 
Física del batxillerat 

Objectius generals 

No és necessari (ni tampoc possible per raons d'espai) 
reproduir aquí íntegrament el projecte de currículum 
prescriptiu que és previst que s'hagi publicat al Diari 
Oficial de la Generalitat abans d'acabar l'any 1995. Per 
tal de situar el lector és suficient fer una pinzellada dels 
continguts d'ensenyament i dels objectius terminals (cri- 
teris d'ava1uació)i també com de les orientacions que 
l'acompanyen. Perb, per la seva brevetat, generalitat 
i caracter, no ens resistim a deixar sense transcriure el 
que són els objectius generals de la materia, d'acord arnb 
el projecte esmentat. Aquests es resumeixen en els set 
breus enunciats següents: 

1. Comprendre els principals fets, lleis, principis i te- 
ories relatives als fenbmens físics. 

2. Utilitzar els coneixements físics i la metodologia 
científica per entendre millor la realitat immedi- 
ata i poder opinar, assenyadament, sobre temes 
d'actualitat relacionats arnb la física i la ciencia en 
general. 

3. Adquirir els recursos i el formalisme maternatic ne- 
cessaris per comprendre els conceptes que es tre- 
ballen, per resoldre les qüestions i problemes perti- 
nents a les materies estudiades, i per completar el 
treball experimental que li és associat. 

4. Familiaritzar-se arnb el maneig de material de labo- 
ratori i progressar en l'habilitat manual que permeti 
la realització de muntatges practics i la recollida 
de dades arnb vista a la comprovació experimental 
d'alguna llei física o la contrastació d'hipbtesis. 

". Adquirir un habit de treball autbnom pel que fa 
a la recerca d'informació bibliogrhfica, al disseny 
de treballs experimentals i a l'elaboració d'hipbtesis 
per explicar alguns fenbmens físics. 

6. Adquirir una visió de la física dinhnica, canviant en 
el decurs de la historia, i sotmesa a revisió contínua. 

7. Reflexionar sobre la interrelació ciencia-tecnologia- 
societat, valorant la influencia de cada una d'elles 
en el desenvolupament i progrés de les altres. 

Continguts de I'ensenyament 

Els continguts prescriptius de fets, conceptes i siste- 
mes conceptuals segueixen, amb un major detall del 
que aquí recollim, l'enumeració següent: cinemktica, 
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dinhmica, principis de conservació, ones, camps gravi- 
tatori i electric, corrent continu i electromagnetisme. 
Com es'pot veure, uns continguts que no representen 
cap trencament arnb el que es podria considerar espe- 
rable a partir de la tradició fins ara existent en el que 
són els continguts de fets i conceptes a les etapes pro- 
pedeutiques de l'ensenyament de la física. 

Els continguts d'ensenyament-aprenentatge de ca- 
rhcter procedimental (allb que s'espera que l'alumne 
shpiga fer, arnb una certa independencia dels contin- 
guts de fets i conceptes específics a que es refereixin) se 
centren en: utilització del formalisme maternatic i del 
llenguatge grhfic, resolució de problemes, realització de 
treball experimental, confecció d'informes escrits i ela- 
boració de petites investigacions. Val la pena d'insistir 
que l'establiment preceptiu d'aquests continguts signi- 
fica que l'alumne ha d'aprendre a resoldre problemes, a 
moure's amb relativa fluydesa pel laboratori, a fer infor- 
mes escrits, etc., arnb independencia de quines siguin les 
activitats, les metodologies o les estrategies didhctiques 
que el1 mateix, el professorat o el centre docent utilitzin 
per tal d'aconseguir-ho. 

Quant als continguts de l'aprenentatge (i de l'en- 
senyament) agrupats sota la denominació de valors, nor- 
mes i actituds, el currículum prescriptiu fa una diferen- 
ciació entre dos grans tipus: els relacionats arnb les situ- 
acions d'aprenentatge (que sorgeixen de la consideració 
de la vessant propedeutica del batxillerat en general, i 
de la materia de Física en particular) i els relacionats 
arnb la influencia de la ciencia en el pensament huma. 

Objectius terminals (o criteris per a I'avaluació) 

És en aquest apartat on el currículum prescriptiu pre- 
cisa més i dóna claus molt explícites per entendre les in- 
tencions i l'abast dels continguts de I'ensenyament. És 
impossible d'incloure aquí una referencia suficient als 40 
objectius terminals diferents que hi ha recollits. Simple- 
ment en reproduirem alguns dels que són més il.lustratius 
a l'hora de precisar l'abast dels continguts. Per exemple: 

Objectiu terminal 24. "Definir les magnituds (i 
les nocions): posició, despla&ment, velocitat mit- 
jana i instantknia, celeritat, acceleració mitjana 
i instanthnia, velocitat angular, acceleració an- 
gular, forca, massa, quantitat de moviment, im- 
puls, treball, energia cinetica, potencial i mecanica, 
chrrega electrica, intensitat (de camp) gravitatbria 
i electrica, diferencia de potencial, potencial, ca- 
pacitat, intensitat del corrent, resistencia electrica, 
forca electromotriu i contraelectromotriu, longitud 
d'ona, període, freqüencia, elongació, amplitud." 

Objectiu terminal 28. "Confeccionar grafics de: 
trajectbries en el pla, posició-temps, velocitat- 
temps, acceleració-temps, forca-temps, forca- 
posició, intensitat-diferencia de potencial en corrent 

continu; i saber interpretar, a partir de la forma del 
grafic, el tipus de dependencia entre les variables." 

o Objectiu terminal 29. "Manipular, llegir correcta- 
ment i estimar la precisió d'instruments de mesura 
de : longitud, temps, massa, forqa, intensitat del 
corrent electric, diferencies de potencial, resistencia 
electrica." 

Objectiu terminal 30. "Seguir correctament els 
passos d'un guió encaminat a la realització de 
practiques de laboratori sobre alguns dels aspec- 
tes següents: moviments en una i dues dimensions, 
forces i els seus efectes, principis de conservació de 
la quantitat de moviment i de l'energia mechica, 
circuits de corrent continu, efectes magnetics del 
corrent, inducció electromagnetica, fenbmens ondu- 
latoris." 

Objectiu terminal 14. "Tenir consciencia de la 
doble periodicitat, en l'espai i en el decurs del 
temps, d'una ona harmbnica." 

o Objectiu terminal 21. L'Relacionar el fenomen de la 
inducció arnb la variació del flux magnetic." 

L'objectiu terminal 24 dóna una idea clara de quines 
són les magnituds que s'espera que l'estudiant conegui 
bé al final de l'estudi de la materia. No vol dir aixb 
que aquestes hagin de ser les úniques magnituds impli- 
cades en l'aprenentatge de la física al batxillerat, pero sí 
que són les úniques de les quals se n'hauria de garantir 
l'aprenentatge. El mateix es podria dir, pel que fa a 
l'objectiu terminal 28 sobre els grafics de dependencies 
funcionals, o, en relació arnb l'objectiu terminal 29, so- 
bre l'ús d'aparells de mesura. En un altre sentit, els ob- 
jectius terminals 14 i 21 són dos exemples d'una altra co- 
lla d'objectius que il-lustren la tendencia al "sentit físic" 
que presideix l'orientació general d'aquesta materia. , 

Orientacions didactiques 
Les orientacions didhctiques que acompanyen els ele- 
ments prescriptius del currículum són forca detallades. 
A continuació fem un resum del que considerem més 
essencial: 

Aspectes generals 

En relació arnb la concepció del currículum i amb les 
opcions metodolbgiques elegides, les orientacions desta- 
quen que: 

o La materia de Física es planteja per a un col.lectiu 
d'alumnes més ampli que no els que la pretenen cur- 
sar amb finalitats estrictament propedkutiques com 
a preparació per a estudis universitaris de ciencia 
quantitativa o de carreres tecniques. 
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Les opcions metodolbgiques que en cada cas es triin 
han de preveure un ampli espectre d'alternatives i 
variacions, sense cenyir-se a una sola opció o sis- 
tema de treball en les activitats d'ensenyament- 
aprenentatge, amb la finalitat de cobrir, de la mi- 
llor manera possible, l'amplia varietat de carac- 
terístiques, motivacions i maneres d'aprendre de 
l'alumnat . 

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge es consi- 
deraran satisfactbries d'acord amb la seva eficiencia 
per asegurar als alumnes l'assoliment dels objec- 
tius previstos (o, almenys, per acostar-los-hi), i no 
només per la seva coherencia interna. 

El currículum preceptiu esta només integrat pels 
objectius generals, els continguts dels tres tipus i 
els objectius terminals. L'ordenació dels contin- 
guts, el seu repartiment en credits, per cursos o 
trimestres, l'estructura i contingut de les activitats 
d'ensenyament i aprenentatge, l'opció d'utilitzar 
uns o altres materials curriculars (llibres de text, 
llibres d'exercicis, manuals de practiques, lectures, 
etc.), és cosa de l'equip de professors de cada centre. 

Activitats d'ensenyament-aprenentatge 

Les orientacions insisteixen en el fet que, en organit- 
zar les activitats d'ensenyament i aprenentatge es tingui 
molt en compte el paradigma constructivista. En aquest 
sentit, caldria tenir present de parar especial atenció a 
l'aflorament i, en el seu cas, al treball d'eradicació, de de- 
terminats conceptes previs; a usar -sense abusar-ne- 
els paral-lelismes que hi ha entre l'evolució dels conceptes 
des del punt de vista personal i l'evolució sociohistbrica 
del coneixement del món físic; a tenir en compte que 
s'ha de potenciar la capacitat dels alumnes per apren- 
dre per si mateixos i que aixb necessita un guiatge clar 
i adient, etc. També insisteixen les orientacions a no 
deslligar formalisme i significat matematic de la intuició 
física i, nogensmenys, a no confondre realitat -vulgui 
dir el que aixb vulgui dir per a cadascú-, simplificacions 
i modelització. 

Pel seu interes com a illustració del to en que 
estan presentades les orientacions, considerem oportú 
de recollir-ne un apartat textualment. Es tracta de 
l'apartat referit a l'ensenyament de tecniques de reso- 
lució de problemes, i diu així: 

"S'aconsella que en l'ensenyament de les tkcniques 
de resolució de problemes s'habitui els alumnes a: 

Representar esquematicament de manera precisa 
allb que és rellevant en la situació descrita a 
l'enunciat 

identificar quin és el fenomen o la situació 
físicament important i quines són les purament ac- 

cessbries. Identificar la llei o lleis físiques d'aplicació 
al cas. 

Identificar quins fenbmens físics es consideren negli- 
gibles, encara que hi siguin presents, d'acord amb 
el model de simplificació pel qual s'ha optat en el 
tema a que fa referencia el problema. 

e Detectar les magnituds que es consideren dades 
(explícitament donades o que, pel context, se su- 
posen conegudes) i les que no s'hi poden conside- 
rar. Entre aquestes, identificar les que es consideren 
incbgnites finals o intermkdies., 

e Pensar, i fins i tot escriure, les relacions que si- 
gui possible entre les magnituds conegudes i les 
incbgnites, i les que corresponen a les lleis essen- 
cials de la situació física plantejada. 

Abans de resoldre el problema, estar del tot segur 
que la situació descrita a l'enunciat s'ha entes i dis- 
senyar els passos a seguir des de la primera manipu- 
lació de les magnituds conegudes fins a la resolució 
final. 

e Resoldre els exercicis usant símbols literals, i proce- 
dir a substituir-los per les dades numeriques només 
un cop trobada la solució. Aixb és important 
perque ildustra quines són les magnituds donades 
que efectivament determinen el resultat i permeten 
valorar-lo millor . 

Comprovar si les unitats que s'obtenen en el resultat 
són les que corresponen a la magnitud buscada. 

Valorar qualitativament el resultat obtingut en re- 
lació amb el que el sentit comú de l'alumne indica 
que seria el resultat esperable. 

Expressar els resultats numerics amb les xifres sig- 
nificatives adequades a les dades de l'enunciat que 
efectivament han intervingut en el calcul." 

Evidentment, no és que s'orienti els professors en el 
sentit que per resoldre cada problema numeric s'hagin 
de seguir fil per randa tots els passos anteriors, pero 
sí que s'orienta el professorat a assegurar-se que els 
alumnes són conscients que aixb és el que més o menys 
implícitament estan fent en tots els casos i que, en la 
mesura que els convingui per a la millor resolució d'un 
problema concret, hauran de ser capaqos de parar- se a 
explicitar-ho. 

Entre les orientacions n'hi ha unes altres, en el ma- 
teix to, referides al treball de laboratori. En elles, es 
fa avinent al professorat la importancia que els alum- 
nes comprenguin en tot moment el sentit del que estan 
fent i manipulant, que hi hagi un adequat equilibri entre 
els arbres de cada pas específic i el bosc del conjunt de 
l'experiment; se suggereix considerar l'interes que pot 
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tenir, en certs casos, que sigui l'alumne qui dissenyi 
els passos de la practica proposada; se subratllen les 
múltiples ocasions que el treball practic dóna al profes- 
sorat per estimular, educar i exigir millora en la recollida 
de dades, en la transcripció i ordenació de dades i resul- 
tats, en l'elaboració de grafics, en la confecció d'informes 
i en la disposició de l'utillatge experimental, i es consi- 
deren els aspectes i les prioritats relacionades arnb la 
realització de mesures. 

Quant als continguts de fets, conceptes i sistemes 
conceptuals, possiblement les orientacions aportin po- 
ques novetats sobre tot el que tradicionalment ja s'ha 
estat dient. Potser, per subratllar-ho aquí, valgui la 
pena destacar l'esforc que es fa per tal d'apuntar sug- 
geriments per projectar els continguts preceptius cap a 
la física més moderna. Referencies sobre aixb hi són a 
mecanica (no quedar-se en una segona llei de Newton 
considerant que la constancia de la massa és universal- 
ment valida; delimitar la validesa microsc6pica del mo- 
del de punt material, etc.), a camps (insistint en l'ús del 
principi de superposició), a electricitat (resolent exerci- 
cis que mostrin l'existencia i importancia dels elements 
no bhmics), a ones (connectant l'efecte Doppler arnb co- 
ses més interessants que els xiulets de les maquines de 
tren, per exemple, establint relacions arnb el moviment 
de les galaxies), etc. 

Consideracions sobre el temps lectiu en com- 
paració arnb els plans d'estudis actuals 

En els plans d'estudis actuals de BUP i COU, i referint- 
nos només a cursos corresponents a les mateixes edats 
(els dos cursos abans de l'accés a la Universitat o de 
l'acabament dels ensenyaments de regim general), que 
en l'anterior ordenació correspondrien a tercer de BUP 
i COU i en la nova ordenació corresponen als dos cursos 
de l'etapa de batxillerat, els temps a comparar són els 
següents: 

A tercer de BUP la materia optativa de Física i 
Química disposa d'un m k i m  de quatre hores setma- 
nals de classe -que són 3.5 a la majoria dels centres- 
les quals queden repartides, a la practica, en un 60-65 
% de temps dedicat a Química i un 35-40 % del temps 
escolar (a la segona meitat del curs) dedicat a Física. A 
COU el curs de Física té 4 hores setmanals. Aixb fa una 
mitjana entre els dos cursos d'unes 2.7 hores setmanals 
de Física per curs. 

A l'etapa de batxillerat-LOGSE, considerada com un 
cicle de dos anys, i només referits a continguts de Física, 
els alumnes tenen 6 credits, equivalents a tres hores set- 
manals en cadascun dels cursos. Aquest temps s'ha de 
comparar arnb la mitjana esmentada a l'apartat anterior 
per a tercer de BUP i COU. 

Perb les comparacions de temps disponible no es po- 
den quedar aquí. Hi ha dos factors que les matisen en 
sentits oposats. D'una banda, l'estructura del batxille- 

rat en un cicle de dos cursos, que permet una progra- 
mació de la materia a cada centre de carhcter més o 
menys cíclic, arnb una menor dispersió del professorat 
que la imparteix i amb una major facilitat per mante- 
nir la unitat d'enfocament i la coherencia (que no uni- 
formitat) metodolbgica, hauran de fer més rendible el 
temps disponible. D'altra banda, pero, el fet que sigui 
la primera vegada que els alumnes encaren la materia de 
Física com a tal pot haver-los portat en molts casos a 
eleccions curriculars inadequades als seus gustos i pos- 
sibilitats que hagin omplert els grups de l'assignatura 
d'.alumnes que no volien precisament cursar-la pel seu 
contingut sinó per allb que 's'imaginaven que era quan, 
a l'etapa d'ESO, i en l'area de Ciencies de la Naturalesa, 
se'ls en parlava. Aquest matís pot alertir el progrés en 
la materia en el primer any i generar en el professorat 
una sensació d'ofec i de falta de temps altrament injus- 
tificada. 

Conclusions 

Sembla raonable que tot article presenti cap al final 
unes conclusions. El problema en el nostre cas és que 
difícilment les conclusions que podem aportar es deriven 
directament del que és el contingut -molt esquematic i 
per forca retallat- del que hem exposat, sinó més aviat 
del coneixement de t,ot el projecte de currículum pre- 
ceptiu que hem tractat de resumir. Demanant, doncs, 
al lector que ens faci confianca en allb que ens ha estat 
impossible de transcriure, sigui per limitacions d'espai 
o per la nostra incapacitat de sintetitzar més enllh del 
que ho hem fet, ens aventurem a exposar les conclusions 
següents: 

A) En allb que pugui afectar el professorat dels insti- 
tuts i dels altres centres que imparteixin el batxillerat: 

S'esta davant d'una nova manera de plantejar el 
currículum preceptiu que implica la necessitat que 
cada centre defineixi el seu. Adaptar el currículum 
preceptiu, que abans, arnb els temaris imperatius o 
"programes de l'assignatura" podia ser considerat 
una LLtransgressió", o com a molt , una conveniencia, 
ara esdevé una necessitat i una obligació. S'ha de 
definir el currículum en el centre. 1 no pot ser que 
cada professor del mateix centre el defineixi inde- 
pendentment i de forma separada. D'altra banda, 
els autors de llibres de text, per escriure'ls, també 
han de fer la seva opció i definir el currículum del lli- 
bre. 1, si aquest no és el cas i es deixa en el material 
editat una major obertura a la definició curricular, 
els antics llibres esdevindran materials curriculars 
oberts, dels qual el professorat forcosarnent n'haura 
de fer un ús menys lineal que no el que ara per ara 
és habitual en la majoria del professorat. 

S'ésta dávant d'un currículum que planteja els 
tres tipus de continguts d'ensenyament en peu 
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d'igualtat a l'hora de ser considerats corn a tals. Ja  
no es tracta de només un "programa de fets, con- 
ceptes i sistemes conceptuals" acompanyat d'unes 
orientacions sobre la conveniencia de fer problemes 
i practiques per a una millor comprensió i assimi- 
lació dels fets, dels conceptes i dels sistemes con- 
ceptual~, sinó d'un currículum en el si del qual 
l'aprenentatge dels metodes de resolució de proble- 
mes, de les tecniques de confecció d'informes, de les 
habilitats raonables de treball al laboratori, etc., és 
considerat tant aprenentatge corn el de l'enunciat 
d'una llei física o el del coneixement d'un determi- 
nat fenomen. 1, més encara, també es pretén que es 
produeixi l'acció docent i discent sobre certes acti- 
tuds, valors i normes. Quin repte planteja aquest 
punt? Essencialment, el d'haver de tenir sempre 
present que mentre els continguts de fets i concep- 
tes es poden ensenyar i aprengre (o, almenys, així 
ho havíem considerat sempre) a través d'accions 
docents puntuals i de transmissió biisicament ver- 
bal, els continguts procedimentals i d'actituds, va- 
l o r ~  i normes requereixen un procés d'aprenentatge 
i d'ensenyament molt més dilatat en el temps i arnb 
major implicació d'elements no verbals. 

S'estk davant d'un currículum que planteja 
l'avaluació dels alumnes en concordanca arnb els 
objectius generals que hem exposat en el punt 2, 
el qual es concreta, d'acord arnb els tres tipus de 
continguts, en els objectius terminals que hem es- 
mentat en el punt 3.3. S'esta, per tant, davant 
d'un currículum menys tipificat a l'hora d'entendre 
quines són les activitats específiques d'avaluació en 
comparació als plans d'estudis que ve a substituir, 
que a Física es limitaven quasi sempre a la resolució 
de problemes i d'exercicis numerics. 

B) En allb que pugui implicar la Universitat corn a 
receptora d'alumnes que han cursat el batxillerat: 

Caldrk tenir molt present que la forma corn la Uni- 
versitat incideixi en la definició del currículum de 
cada centre (en analogia a corn ara ho fa en el COU) 
haura de respectar el marge d'autonomia que la llei 
(la LOGSE) dóna als centres. A més, en aquesta 
incidencia, s'haura de recordar molt especialment 
que part dels alumnes que cursen el batxillerat, i, 
singularment pel que fa a la materia de Física, bona 
part dels alumnes que el cursaran en la modalitat 
de Tecnologia, ho fan per inscriure's posteriorment 
en els ensenyaments dels cicles formatius de for- 
mació professional específica de grau superior i no 

per cursar uns estudis de llicenciatura universitaria. 

Haura de tenir en compte que no hi ha uns progra- 
mes "universals" a tot l'estat espanyol, ni tan sols 
un currículum preceptiu per a tots els alumnes de 
l'estat, sinó que cada administració educativa pot 
haver establert el seu. 1 el fet que, potser, alguna 
administració educativa no ho faci i es remeti al que 
el Ministeri d'Educació ha establert per al seu terri- 
tori de gestió directe no significa que la Generalitat 
de Catalunya no hagi establert el seu. 

Haura, especialment, de prendre en consideració 
que, d'una manera o altra, hi ha un canvi general 
en la formació dels alumnes que li arriben, cosa en 
la qual a vegades ha demostrat una particularment 
elevada inercia, a la vista d'experiencies viscudes en 
relació arnb els programes de les assignatures uni- 
versitiiries de física en ocasió de canvis anteriors. 

Observació final 
La informació sobre el projecte de currículum preceptiu 
de la materia de Física que es presenta en aquest article 
procedeix del document que, corn a annex al projecte de 
Decret del govern de la Generalitat pel qual s'estableix 
el currículum preceptiu de l'etapa, ha estat facilitat als 
instituts i altres centres que a partir de setembre de 
1995 l'hauran d'impartir arnb caracter anticipat a la 
seva implantació generalitzada, i coincideix arnb el que 
es va exposar a la conferencia titulada "L'ensenyament 
de la Física a la secundaria. Perspectives d'evolució" 
que, a ckrrec dels autors d'aquest article, va tenir lloc 
a la Sala de Graus de la Facultat de Física de la Uni- 
versitat de Barcelona el dia 18 de maig de 1995 dins 
del cicle anual de conferencies organitzat per la Societat 
Catalana de Física. En el seu conjunt, probablement 
aquesta informació presenta bastants diferencies arnb la 
que s'hauria donat si, en lloc del projecte de currículum 
preceptiu haguéssim estat parlant del currículum que 
realment s'ha impartit, arnb caracter experimental, en 
un qualsevol dels diversos centres que, des de fa anys, 
han estat experimentant diversos possibles enfocaments 
de l'etapa de batxillerat. És convenient de subratllar 
aquesta distinció i, des de la perspectiva de la Univer- 
sitat, tenir especialment en compte que de cap manera 
es pot pressuposar que els alumnes que han estat re- 
bent els ensenyaments experimentals siguin una mostra 
representativa (ni per la seva extracció, ni pels ensenp- 
ments previs que han cursat) de les futures promocions 
d'estudiants. 
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