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Presentació 

Des de l’equip de govern de la Universitat d’Alacant valorem la docència en valencià com 
un component molt positiu en la formació universitària dels futurs professionals llicenciats o 
diplomats en aquesta Universitat. És una obligació de la Universitat formar professionals 
eficient que el dia de demà coneguen bé la realitat que els envolta i hi presten amb normalitat els 
seus serveis. Per això, el domini del valencià propi de l’especialitat tècnica o científica d’aquests 
estudiants és fonamental per a entendre i per a gestionar el procés de desenvolupament de la 
societat valenciana i també per a integrar-s’hi amb total normalitat. 
 
Aquest material docent que ara presentem és un resultat més d’aquesta filosofia que impregna 
l’actual equip de govern de preparar professionals que puguen fer un servei en la societat que ha 
creat i que manté la Universitat d’Alacant. Per a fer possible que els alumnes actuals, i també els 
futurs, de la Universitat puguen exercir competentment la seua professió en valencià, hem 
d’estimular un procés previ d’una certa complexitat que, per les seues característiques, ha de ser 
lent per necessitat: preparar bons professors que puguen impartir la docència en valencià i 
disposar de materials de suport adequats. 
 

Per ajudar a aconseguir això, en els darrers anys hem fet convocatòries d’ajudes per a 
elaborar materials docents en valencià. L’objectiu que hi ha darrere d’aquestes convocatòries és 
començar a publicar, a poc a poc, materials que tinguen la qualitat suficient. Aquestes 
iniciatives de suport a l’ús del valencià com a llengua de creació i de comunicació científica són 
possibles gràcies a l’ajuda de la Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència. Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística), a través del 
conveni per a la promoció de l’ús del valencià, i també al suport de la CAM. 
 

Salvador Ordóñez Delgado 
Rector 

 



 
 



Introducció 
La finalitat d’aquesta guia docent és servir d’ajuda per als alumnes que 

estudien segon curs en l’especialitat d’Educació Primària en la matèria de 
Ciències Socials i la seua Didàctica. Igualment la pot aprofitar l’alumnat de les 
especialitats d’Educació Física, Educació Musical i Llengua Estrangera, com 
també d’Educació Infantil en la carrera de Mestre. 
 

L’assignatura esmentada té caràcter troncal i disposa d’una durada anual de 9 
crèdits. En aquesta assignatura es pretén treballar els continguts propis de les 
ciències socials des del vessant docent.  
 

Al llarg d’aquest treball hem pretès elaborar un conjunt de materials docents 
no existents fins al moment a fi que l’alumnat puga seguir personalment el procés 
d’ensenyament de la matèria atenent a la diversitat en el ritme d’aprenentatge. 
Igualment, aquesta guia pot servir a aquells alumnes que no poden seguir 
regularment les classes en els seus ensenyaments universitaris. Cal destacar-ne les 
possibilitats didàctiques, ja que no queda limitada a donar informació, sinó que 
permet desenvolupar un conjunt d’estratègies que propicien mètodes indagatoris. 
Per aquesta raó, s’hi inclouen diferents activitats orientades a consultar 
bibliografia. Aquests materials se sustenten en un treball tutorial en el qual 
s’aprofundeix amb ajuda d’una bibliografia especialitzada i lectura d’hemeroteca. 
A més, tracta de posar a la disposició dels alumnes un conjunt de materials per a 
treballar tant en classes no presencials com en les presencials, raó per la qual el 
seu ús és doble. En qualsevol cas, cal assenyalar que aquesta guia no exclou la 
funció tutorial.  
 
Els objectius que pretenem cobrir són els següents: 
 

• Ajudar l’alumnat en l’elaboració de coneixements, procediments i 
actituds sobre les ciències socials i la seua didàctica. 

• Aconseguir una sòlida formació professional que els capacite per a 
impartir la docència. 

• Subministrar als futurs docents un conjunt d’estratègies i mitjans tècnics 
necessaris que els facilite l’aprenentatge dels conceptes. 

• Valorar la importància que tenen els estudis socials en la formació dels 
docents en l’educació primària.  

• Atendre les dificultats i els problemes que planteja la comprensió dels 
conceptes. 

• Proporcionar un mètode de treball que els ajude a continuar aprenent. 
 
En aquesta guia —que constitueix una part del programa de la matèria— hem 
pretès recalcar la importància que tenen els recursos didàctics en l’ensenyament 



x Els recursos didàctics en l’ensenyament aprenentatge de les ciències socials 
 

 

aprenentatge de les ciències socials. Per això dedicarem un tema a analitzar les 
característiques generals dels recursos en la didàctica de les ciències socials i 
posteriorment n’analitzarem individualment cadascun. 
 

Entre la varietat de recursos didàctics, la guia se centra en l’anàlisi de la 
cartografia, els itineraris didàctics, la premsa, l’arxiu, el museu, els mitjans 
audiovisuals i els llibres de text. 
 

Els temes els presentem estructurats seguint una mateixa lògica i metodologia 
a fi d’ajudar l’alumne i proporcionar una unitat. Comencen amb una enquesta 
inicial en la qual l’alumnat fa una autoavaluació sobre el que sap del tema que 
estudiarà. Amb això pretenem causar-li un conflicte o xoc sociocognitiu, al 
mateix temps que comporta una motivació per a iniciar l’aprenentatge. D’altra 
banda, li serveix de repàs d’assignatures cursades tant en aquest curs com en 
anteriors i en matèries de caràcter generalista. Després, mostrem a l’alumne un 
conjunt d’objectius a mode orientatiu, a fi que conega el que perseguim en cada 
tema. Posteriorment, li proporcionem una informació bàsica o fonamental i, al 
final, li proposem una autoavaluació no solament de continguts, sinó també de 
processos. És important destacar la presència d’exemplificacions i d’adreces 
d’interès, ja que en el futur poden servir com a suport informatiu en la tasca 
docent. En cada tema hi ha unes lectures recomanades i una bibliografia bàsica, a 
fi de possibilitar-ne el desenvolupament pràctic i no sols teòric.  
 

A hores d’ara, només hi ha classe d’aquesta matèria en castellà, però l’aspecte 
que considerem més rellevant de la guia és l’aportació que s’hi fa a la 
normalització lingüística. 
 

Els autors 
 

Universitat d'Alacant, desembre de 2002 
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1. Aspectes generals dels recursos 
didàctics 

1.1 Enquesta inicial 

a) Què és un recurs didàctic? 
b) Quines característiques ha de tenir qualsevol recurs didàctic? 
c) Quins recursos didàctics coneixes? 

1.2 Objectius didàctics 

• Definir recurs didàctic 
• Presentar diferents recursos didàctics 
• Potenciar l’ús correcte i la rendibilitat 

1.3. Continguts didàctics 

• Definició de recursos didàctics 
• Característiques generals dels recursos didàctics 

1.4 Aproximació al tema 

Com assenyala Sánchez Sánchez (1996), «no sólo es necesario saber 
seleccionar y relativizar los contenidos, tener claros los objetivos, saber 
jerarquizar los conceptos, interrelacionar los fenómenos y planificar el desarrollo 
de la clase; es también indispensable conocer las características de los distintos 
recursos a utilizar y estar al día de la producción de materiales didácticos». Els 
recursos didàctics s’introdueixen en el currículum en relació amb els diferents 
elements que l’integren i aquests prenen sentit si considerem que formen part 
d’un conjunt. La pervivència del mètode tradicional expositiu posa de manifest la 
parquedat de recursos i materials didàctics usats en la docència i que, bàsicament, 
es concreten en l’expressió oral, la pissarra i el llibre. La conseqüència es tradueix 
en el fet que l’escola roman apartada dels grans avanços tecnològics o, quan són 
introduïts, no els aprofita correctament. No obstant això, tampoc és necessari 
recórrer a recursos sofisticats. Moltes vegades el saber fer dels docents permet 
superar amb avantatge les barreres tècniques i econòmiques que impliquen els 
nous materials i recursos didàctics. 
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Hi ha una àmplia polisèmia del terme recurs (mitjans, tecnologia, materials, 
etc.) segons l’època o l’autor. Segons Rosales, «el concepto más ampliamente 
extendido de recursos consiste en considerarlos como instrumentos que permiten 
el desarrollo del proceso didáctico mediante la facilitación de contenidos y la 
orientación del aprendizaje a través de un uso adaptado de lenguajes». Per la seua 
banda, Graves (1982) considera que els recursos són «cualquier objeto de estudio 
que asista y estimule al alumno en su aprendizaje». 
 

Amb la reforma educativa s’ha començat a parlar més de materials curriculars 
que de recursos; no obstant això, autors com Novo (1997) diferencien clarament 
aquests dos termes: s’entén per materials tots aquells auxiliars didàctics que el 
docent utilitza en l’aula (textos, guies, audiovisuals, cartells, mapes, útils de 
laboratori, etc.). Els recursos són elements que, fora del centre escolar (o, fins i 
tot, prenent el mateix centre com a objecte d’estudi), poden ser utilitzats com a 
estructures de suport per a activitats, amb la finalitat d’aconseguir uns objectius i 
facilitar l’assimilació dels coneixements. 
 

Els recursos didàctics en ciències socials estan constituïts per un variat conjunt 
d’instruments, materials i estratègies especials d’ensenyament aprenentatge; de 
manera que funcionen no solament com a mitjans, sinó com a objectius. 
Proporcionen unes experiències i un contacte directe o mediatitzat amb el medi o 
amb les ciències socials, tot això a fi de fer més comprensible el món que ens 
envolta i les disciplines socials que l’estudien. 
 

Les funcions bàsiques dels recursos en l’ensenyament aprenentatge de les 
ciències socials es poden concretar de la manera següent: 

 
a) Motivadora. N’és una de les més rellevants. De tots és conegut l’interès 

que desperta en els alumnes veure un vídeo o fer una excursió. 
b) Facilitadora. Relacionada amb l’anterior, contribueix a millorar les 

condicions per a l’ensenyament: amenitat, ambient de l’aula, etc. 
c) Transmissora. Destaca en el mètode tradicional, però no perd importància 

en els nous mètodes didàctics. Transmetre significa també transferir i 
comunicar coneixements i situacions. 

d) Participativa. Destaca en l’ensenyament actiu. 
e) Flexibilitzadora. La varietat de recursos permet les adaptacions 

curriculars i, en definitiva, partir dels coneixements i aptituds de cada 
alumne. 

f) Indagadora. Els recursos permeten que l’alumne avance directament a la 
ciència, a les qüestions socials, que es plantege dubtes i que busque 
respostes per a aquests dubtes. 

g) Constructora. Seguint els apartats anteriors, cal destacar la possibilitat de 
potenciar el debat i la reflexió, dins d’un procés d’aprenentatge 
significatiu. 

h) Comprensiva. Els recursos ajuden a comprendre millor els conceptes o 
procediments de les ciències socials i el món que ens envolta. Al mateix 
temps, fomenten actituds en relació amb la ciència, la cultura i el desig de 
saber. 

i) Formativa. Els recursos són la principal font d’aprenentatge espontani, 
d’aprenentatge extraescolar i la seua utilitat es prolonga al llarg de tota la 
vida. La lectura crítica de la premsa o la interpretació d’un mapa 
constitueixen sòlids puntals en el desenvolupament de la persona i del 
ciutadà. 
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1.5 Els recursos i els materials en l’educació 
infantil 

La necessitat de portar a terme propostes de tipus recurrent i d’atendre les 
capacitats i les característiques dels alumnes amb què es treballarà en últim terme, 
influeix en la decisió de diferenciar els dos nivells educatius: educació infantil i 
educació primària. 

 
Els recursos i els materials en l’educació infantil poden ser seleccionats 

d’acord amb els objectius, continguts, mètodes etc. que vulguem desenvolupar a 
classe. En qualsevol cas, les característiques generals exposades anteriorment per 
als recursos didàctics poden valer igualment per a l’educació infantil. Però 
aquests criteris també poden ser ampliats amb les reflexions que introdueixen 
diferents autors. Per exemple, convé considerar, a més, els aspectes següents: 
seguretat per a l’alumnat, varietat, conservació, distribució i organització dins la 
classe. 
 

La selecció dels recursos i els materials no solament està relacionada amb els 
elements del currículum esmentats adés, sinó també, com resulta obvi, amb les 
capacitats dels xiquets. La classificació dels recursos que introdueixen els autors 
mencionats més amunt d’acord amb les capacitats dels infants pot ser útil a 
classe: 

Document 1. Capacitats i materials en l’educació infantil 
 

Edat Capacitat Materials 

Desplaçament Coixins, roba 
Percepció Sonalls, mòbils, llibres de dibuixos 
Motriu Pilotes, ninos de peluix, etc. 

Fins a 1 
any 

Representació i 
joc simbòlic Fotos, casetes de nines, etc. 

Motricitat Arrossegalls, tricicles, encaixos, torres, etc. 

Motricitat fina Adhesius, papers, llapis, poals i pales per a jugar amb 
l’arena, etc. 

D’1 a 2 
anys 

Representació i 
joc simbòlic Fotos, contes, casetes de nines 

Motricitat Tobogans, tricicles i bicicletes, patinets, cordes per a 
saltar, pilotes, etc. 

Motricitat fina Papers, llapis, tisores, pinzells, ceres, pasta per a 
modelar, peces per a estampar, teixits, etc. 

Representació i 
joc simbòlic Disfresses, titelles, casetes de nines, etc. 

Representació de 
l’espai 

Trencaclosques, jocs de construcció, dòmino, encaixos, 
etc. 

Llenguatge Contes amb imatges, titelles, etc. 

Creativitat Revistes usades, materials de reciclatge com ara caixes, 
etc. 

De 3 a 5 
anys 

Sensibilitat 
musical Tambor, triangle, etc. 
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Una altra classificació dels recursos en una línia semblant a l’anterior és la 
presentada per Michelet (1988), que exposem resumidament en el quadre 
següent: 

 
Document 2. Capacitats i materials en l’educació infantil 

 
Capacitat Recurs o material 

Psicomotricitat 
Jocs d’arrossegament, carretons, tricicles, bicicletes, pilotes, 
cotxes, cistelles d’omplir i buidar, cordes, cèrcols, tobogans, 
balancins, etc. 

Sensorial Jocs de sons, envasos de diferents colors, formes, olors, textures, 
rellotges d’arena, lupes. 

Intel·ligència 
pràctica Jocs de construcció, dòmino, pastes de modelar, etc. 

Pensament lògic Dòmino, jocs d’associació d’idees, àbacs, caixes per a classificar 
diversos materials. 

Sociabilitat Titelles, disfresses, joguets que representen instruments de 
diferents oficis, etc. 

Expressió Telèfons, contes d’imatges, etc. 
 

En qualsevol cas, aquestes classificacions són orientatives i els materials i els 
recursos es poden utilitzar per a desenvolupar al mateix temps diferents 
capacitats; per exemple, les disfresses o els titelles poden servir per a augmentar 
la sociabilitat, però també l’expressió, el pensament lògic o la intel·ligència 
pràctica. 
 

En una primera aproximació descriptiva, podem classificar els principals 
materials curriculars en l’àrea de Medi Físic i Social de la manera següent: 

 
• Jocs simbòlics: titelles, casetes de nines, disfresses, telèfons, etc. 

• Experiència sensorial: balances (materials amb diferents textures, colors, 
olors), taula de l’aigua i l’arena, taller d’emmotlaments, estampats, etc. 

• Percepció de l’espai: trencaclosques, encaixos, laberints, dòmino, 
itineraris, fotografies, diapositives, casetes de nines i maquetes. En 
general, és útil qualsevol recurs o material emprat per a desenvolupar la 
capacitat psicomotriu. 

• Percepció del temps: jocs de seqüències temporals, rellotges d’arena, 
clepsidres, itineraris, fotografies, diapositives, diorames, etc. 

 
En particular, convé destacar altres materials i recursos que procedeixen de 

l’entorn i que poden estar associats a recursos ja esmentats com els itineraris. 
Podem aconseguir-los de diverses maneres: el pati del col·legi, els parcs públics o 
les excursions poden proporcionar-nos materials per a fer una petita classificació 
de fulles, minerals, fotos, etc. 
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1.6 Els principals materials curriculars en 
educació primària 

 
Document 3. Recursos per a l’ensenyament aprenentatge de les ciències socials 

 
1. Materials curriculars: bibliogràfics, audiovisuals, cartogràfics, informàtics, mitjans 
de comunicació, instrumentals, documentals, arqueològics, historicoartístics, 
antropològics, mediambientals i d’altres. 
2. Treballs de camp: visites d’estudi, itineraris i excursions. 
3. D’animació social: dinàmica de grups, participació en activitats ciutadanes, jocs i 
simulacions. 

Font: GARCÍA RUIZ, A.L., Didáctica de las Ciencias Sociales en la educación primaria, 
Ed. Algaida, Sevilla, 1993. 
 

Alguns autors assenyalen que els jocs de simulació constitueixen un recurs de 
difícil catalogació i arriben a considerar-los més com a estratègies d’ensenyament 
aprenentatge construïdes amb un programa ja elaborat. 

1.7 Activitats 

a) Fer el mapa conceptual del tema. 
b) Llegir l’article de BALLESTER VALLORI, A., «Hacer realidad el aprendizaje 

significativo», Cuadernos de Pedagogía, núm. 277, Ed. Fontalba, Barcelona, 
1999, p. 29-33, i relacionar-lo amb el tema. 

c) Quins problemes o dificultats presenta el tema i com l’has millorat o pot ser 
millorat? 

1.8 Autoavaluació 

Contestar les preguntes de l’enquesta inicial del tema. 
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2. El museu 

2.1 Enquesta inicial 

a) Què és un museu? 
b) Les visites al museu són divertides? 
c) El museu està reservat per als adults? 
d) El museu està reservat per als especialistes? 

2.2 Objectius didàctics 

• Definir museu 
• Diferenciar tipus de museus 
• Distingir models de visita als museus 
• Analitzar el museu com a font de documentació primària 
• Facilitar la conceptualització del temps històric 
• Mostrar diferents recursos associats al museu (itineraris, maletes, tallers, etc.) 
• Educar en valors (patrimoni i diferències culturals) 
• Elaborar unitats didàctiques 

2.3 continguts didàctics 

• El concepte de museu 
• Tipus de museus 
• L’organització d’itineraris didàctics en el museu 
• El museu com a font d’informació primària 
• L’observació en el museu 
• Els frisos del temps, els vasos estratigràfics, recursos per a la 

conceptualització del temps 
• Periodització, durada, ritme, simultaneïtat i pervivència cultural 
• L’educació en valors 
• Composició de maletes didàctiques 
• Estructura d’unitats didàctiques 
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2.4 Aproximació al tema 

El museu és «toda institución permanente, sin finalidad lucrativa, al servicio 
de la sociedad y de su desarrollo, abierto al público que adquiere, conserva, 
investiga, comunica y exhibe, para fines de estudio, de educación y de deleite 
testimonios materiales del hombre y su entorno» (Domínguez, 1999). El museu 
tanca un gran dipòsit d’informació sobre les possibilitats i els avanços de la 
persona creadora i creativa; per tant, és un gran centre de comunicació i difusió 
cultural, a més d’un enclavament del gaudi estètic. 
 

Com s’assenyala en l’obra anterior, va ser a partir de la dècada dels 70, quan 
s’han valorat d’una manera més generalitzada les possibilitats didàctiques del 
patrimoni cultural, i sembla que hi ha una certa unanimitat a considerar l’àrea de 
la Didàctica de les Ciències Socials com la que aborda preferentment aquest 
tema. No obstant això, la necessitat d’introduir el museu a l’escola no és nova, 
d’aquesta manera a la fi del segle XIX van sorgir a França els museus cantonals, 
defensats a Espanya per Bartolomé Cossío com a museus d’educació popular. 
Respecte d’això, Cossío afirmava: «Es preciso vulgarizar entre el pueblo las 
nociones prácticas de todas las cosas, y no hay nada que cumpla este fin como los 
objetos expuestos en el museo con su reseña explicativa debajo.» Però més 
encara, assenyala la importància que té en l’aproximació i descobriment de 
l’entorn: «Todo museo cantonal debe responder a las necesidades de la localidad 
en que se establece.» 
 

Segons Hernández (1999), la Didàctica de les Ciències Socials «es una 
disciplina científica y tecnológica cuyo objetivo es analizar, diseñar e investigar 
acerca de las técnicas didácticas/divulgación/comunicación y los procesos de 
comprensión/conocimiento con respecto a la historia, la geografía y la sociedad, y 
con respecto a los saberes que las ciencias históricas, geográficas y sociales 
aportan a su conocimiento» [...] «Una concepción de la DCS como la que hemos 
propuesto implica que la competencia... se extiende a todo tipo de proceso que 
tenga por objetivo hacer comprensibles, para horizontes destinatarios amplios, los 
más diversos aspectos, contenidos y conocimientos históricos, geográficos y 
sociales. En este sentido el “imperio” de la Didáctica de las Ciencias Sociales se 
extiende a todo lo relacionado con los procesos de divulgación, comunicación, 
difusión y didáctica de la historia, la geografía o la sociedad [...] Ello implica 
intervenir y ganar presencia en áreas tan diversas como patrimonio, turismo 
cultural, ocio, medios de comunicación de masas, etc [...] Los museos, [...] en 
tanto que pretenden difundir, presentar o hacer comprensible un determinado 
fenómeno histórico, geográfico y social, son complejos por los cuales debe 
interesarse la Didáctica de las Ciencias Sociales. La museografía entendida como 
técnica de comunicación comprensiva y siempre que estuviera referida a objetos 
de estudios históricos, geográficos y sociales sería también un sector de 
intervención preferente». 
 

La introducció del museu en el procés d’ensenyament aprenentatge no està 
centrada en exclusiva en la transmissió de coneixements de caràcter teòric; al 
contrari, pretén que els alumnes aprenguen a pensar, que, davant d’un document 
històric, una peça arqueològica i una obra d’art, desenvolupen uns mètodes 
d'anàlisi, indagació, etc. En definitiva, que es pregunten qui, quan, com, per què, 
per a què, etc. i disposen d’uns recursos que els permeten contestar 
sistemàticament aquestes qüestions. 
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2.5 Programació de la visita al museu 

Un factor important i punt de partida en la programació és l’anàlisi dels 
decrets d’educació. Un exemple de la incidència de la normativa en l’educació 
infantil, primària, en particular en el Coneixement del Medi Natural, Social i 
Cultural o en l’ESO i en batxillerat el tenim en l’obra esmentada anteriorment 
(Domínguez i d’altres, 1999).  
 

Els problemes més freqüents en la programació de les visites al museu es 
concreten en: 

1. El museu no és tractat específicament en els dissenys curriculars excepte 
comptades excepcions, encara que aquest és un espai ideal per a l’aprenentatge. 

2. El museu no és aprofitat plenament, des del punt de vista didàctic, perquè 
sovint les visites als museus es desenvolupen com una activitat extraescolar 
desconnectada de la programació general, de manera que es desaprofita la 
motivació inicial dels alumnes, els quals acaben avorrint-se perquè no comprenen 
la informació que està al seu abast. 
 
La planificació de la visita al museu implica: 

1. Conèixer prèviament el contingut sobre el qual s’actuarà; en aquest cas, el 
museu, els seus fons, els horaris i les activitats que pot oferir el departament 
didàctic. 

2. Delimitar l’objectiu de la visita i seleccionar-ne els continguts. La selecció 
es fa necessària perquè tot el que exposa el museu no és rellevant per als nostres 
propòsits ni adequat per a totes les edats dels alumnes, i perquè els criteris 
esgrimits pels museòlegs no necessàriament han de ser coincidents amb els 
objectius plantejats des de l’àmbit educatiu. 

3. La selecció es farà d’acord amb els fins, el temps disponible, etc.  
4. Relacionar aprenentatge i divertiment. 
5. Tenir en compte algunes de les encertades recomanacions emeses per 

Santacana (1998) quan assenyala que cal anar al museu a fer allò que a l’escola 
no és possible fer o a buscar resposta a interrogants plantejats prèviament. 
 

La visita al museu, segons una idea preconcebuda de considerar-lo com a 
magatzem o mostrari, pot ser merament turística quan no hi ha cap objectiu 
definit i es redueix a l’ampli recorregut per les sales, com a mitjà per a reforçar la 
teoria (objectius definits amb amplitud) o per a descobrir objectius definits i 
concrets (breus recorreguts per les sales d’exposició). Segons l’actitud respecte a 
l’ensenyament, la visita al museu pot servir per a transmetre coneixements 
(ensenyament memorístic i receptiu), per a completar un estudi interdisciplinari, 
com a introducció en el llenguatge artisticoplàstic o per a ensenyar a aprendre 
(ensenyament com a estructuració de la personalitat de l’alumne, mitjançant un 
aprenentatge per descobriment orientat). 
 

Per a visitar el museu d’una manera activa, participativa i integradora dels 
distints aspectes del coneixement és necessari considerar els apartats següents: 

a) Hi ha diverses maneres d’acostar-nos als objectes, i cadascuna té 
objectius i mètodes propis. 

b) La participació sense objectius clars i concrets condueixen a un inútil 
activisme. 

c) La visita ha de ser prevista amb antelació.  
- Cal fixar els objectius al principi i comunicar-los als alumnes en els 

primers moments de l’aprenentatge. Quan fixem els objectius caldrà 
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considerar, una vegada més, l’adaptació a les característiques dels 
alumnes (capacitats i interessos) i de l’establiment visitat. Aquest 
aspecte implica seleccionar i ordenar.  

- A més, considerant les característiques psicoevolutives en primària 
es potenciaran els continguts procedimentals. Al mateix temps, en 
aquesta fase preparatòria convé potenciar especialment les activitats 
lúdiques i seleccionar el vocabulari de forma que siga accessible als 
xiquets. 

- Entre els continguts actitudinals cal potenciar en aquest cas, i sense 
excloure’n els restants, el respecte pel patrimoni històric i cultural. 
Aquest patrimoni ajuda a comprendre i valorar la pertinença a una 
societat i una cultura. 

d) Durant la visita, el docent ha de prestar atenció a l’orientació dels seus 
alumnes (guia, explica, analitza l’aprenentatge) a fi d’afavorir la resolució 
de dificultats que se li presenten, a l’alumne. Per tant, convé que el 
docent facilite un clima de llibertat perquè les idees prèvies, les opinions i 
els valors s’hi puguen manifestar, i, a partir d’aquesta explicitació, actuar. 
El docent ha de contribuir al desenvolupament de les capacitats 
d’observació dels alumnes i, per això, recomanem algun material que 
afavorisca la recollida d’informació, com ara fitxes, quaderns didàctics, 
etc. 

e) Quan acabe la visita, en l’aula hem de perseguir: 
- Personalitzar els descobriments 
- Relacionar les idees prèvies amb les descobertes  
- Traure conclusions col·lectives 
- Relacionar el tema amb situacions actuals o de l’entorn pròxim 

2.6 Mètode  

La metodologia haurà d’estar basada en el desenvolupament de tècniques 
d’observació que contribuïsquen al fet que els infants siguen capaços de 
comprendre la informació que l’obra d’art o el vestigi històric té i de conèixer 
l’entorn (històric, social i cultural) dels autors, tant individuals com col·lectius. 
 

El mètode recolzarà en recursos lúdics que permeten l’alumne gaudir de 
l’experiència; de manera que, una vegada superada l’etapa escolar, torne a visitar 
el museu i a delectar-se amb les exposicions. 

 
Abans de la visita, convé recordar que el comportament de l’alumnat fora de 

l’aula no ha de ser distint de l’observat a classe, de manera que en el museu no es 
pot menjar, cridar, anar corrents, etc. unes conductes que, òbviament, assenyalen 
problemes en els processos d’aprenentatge, ja que demostren particularment que 
l’atenció no es concentra en el que estan fent. Com recomanen Carmen Aguilera i 
María Villalba (1998), l’alumne ha de disposar d’una fitxa d’autoavaluació que 
recollisca aquestes qüestions i, d’aquesta manera, ser informat al principi de 
l’activitat. 
 

Com assenyalen diversos autors (SOUTO, 1998), el procés d’ensenyament 
aprenentatge ha de partir del plantejament d’alguna qüestió o de la presentació 
d’algun document que permeta motivar l’alumne al mateix temps que li plantege 
el problema de buscar una resposta a través d’un procés indagatori. 
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L’observació no exclou l’ocupació de la imaginació. Hi podem incloure 
diverses activitats: com la realització de contes, redaccions, dibuixos, etc.; com 
podia ser el context, etc. d’un determinat «personatge» sense referir-nos 
exclusivament a un polític, militar, artista, sinó a qualsevol ésser humà en les 
seues diferents fases de la vida (infància, adolescència, maduresa, vellesa). 
 

Quan duguem a terme les activitats, haurem de considerar també tres factors 
importants: l’edat dels xiquets, la durada de la visita i la selecció de continguts. 
És recomanable que la visita no excedisca d’una hora (podem deixar 
posteriorment un temps a fi de cobrir diverses circumstàncies —alumnes molt 
interessats en un determinat tema o alumnes que necessiten una informació 
complementària— i de no cansar-los. La selecció de continguts, en aquesta línia, 
permetrà que la fase de concentració durant la visita no excedisca d’una hora i, 
per tant, que no es convertisca en una activitat esgotadora. 

2.7 Museus arqueològics 

A la província d’Alacant hi ha bastants museus arqueològics als diferents 
municipis. La causa d’aquesta proliferació de museus és múltiple, però cal 
destacar-ne les raons següents: 

- La forta expansió urbanística i d’infraestructures, que ha ocasionat 
l’aflorament de restes arqueològiques. 

- La rompuda per a conreus. 
- El desenvolupament normatiu recent, que obliga a fer prospeccions 

arqueològiques abans de realitzar qualsevol moviment de terres. 
- I no per esmentar-la en últim lloc per això menys important, la 

preocupació per conservar el patrimoni històric i cultural de determinades 
corporacions municipals o de diferents associacions. 

 
Per aquesta raó, per enumerar-ne només alguns, mereixen ser destacats els 

museus arqueològics d’Alcoi, Banyeres de Mariola, Calp, Cocentaina, Crevillent, 
Dénia, Elx, Rojals, Xàbia, la Vila Joiosa i Villena. 
 

De tots aquests museus, però, centrarem la nostra atenció, per la seua 
proximitat a la nostra labor docent, en el Museu Arqueològic Provincial 
(MARQ). Com a edifici d’aquest museu ha estat triat l’antic hospital provincial 
de Sant Joan de Déu, ubicat en el barri del Pla del Bon Repòs. El museu disposa 
actualment (any 2002) de quatre sales d’exposició permanent i d’una de temporal. 
Cal destacar la introducció de les noves tecnologies, que permeten contextualitzar 
les diferents peces que s’hi exposen. Hi ha també el projecte de fer vídeos 
didàctics, tallers, unitats didàctiques i guies (que ja estan avançades). 
 

Les sales d’exposició permanent són: Prehistòria, Ibers, Romans i Edat 
Mitjana. Està previst afegir-hi pròximament noves dependències. 
 

Des del punt de vista didàctic, cal assenyalar-ne la transcendència, ja que 
faciliten aprenentatges relacionats amb conceptes de temps i espai. La 
comparació d’instruments actuals, quotidians als alumnes, amb els que s’hi 
exposen pot resultar una estratègia molt útil per a aconseguir aquest propòsit. 
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2.8 Museus d’art 

El comentari de l’obra artística ha evolucionat, com la resta de les disciplines 
socials, s’ha registrat un gir espectacular, des de la perspectiva iconològica i 
sociològica fins a reaccions antiformalistes o fins a l’elaboració sincrètica de totes 
les metodologies, que han estat integrades en un intent de recollir totes les 
interpretacions possibles. 
 

L’anàlisi de l’obra d’art, des de la perspectiva sincrònica, permet considerar-la 
com a document o font històrica, convertida en un instrument per a analitzar, en 
una societat determinada, tots els factors que hi intervenen com si es tractara de 
qualsevol altra font. 
 

En la perspectiva diacrònica, l’obra d’art és estudiada més en relació amb la 
mentalitat dels qui la van encarregar i del creador i menys des de les altres 
valoracions qualitatives, segons s’allunyen de les coordenades d’espai i temps. 
 

L’educació artística és important en la formació dels infants perquè permet 
desenvolupar la capacitat creativa, acréixer els valors socials i morals i educar la 
sensibilitat. Alguns autors consideren que l’educació artística està desatesa dins la 
formació del xiquet i que rep menys atenció que altres matèries com ara 
matemàtiques, llenguatge o coneixement del medi. En qualsevol cas, convé 
recordar la visió globalitzadora de l’educació primària i que el coneixement del 
medi no solament és natural, sinó també social i cultural. Comentar una obra d’art 
comporta analitzar la informació que transmet per mitjà d’un llenguatge plàstic 
sobre una època. I aquesta informació és completada amb l’anàlisi i els 
comentaris de textos històrics sobre altres circumstàncies de l’època en què 
s’inscriu l’obra.  
 

Per al comentari de l’obra d’art podem considerar: 
 
a) La reconstrucció del context històric; treballant textos, fotografies o 

diapositives. 
b) La reconstrucció de la vida de l’artista. 
c) Relacionar les característiques tècniques, formals i estilístiques de l’obra 

concreta amb les de l’època. 
d) Analitzar la funció social de l’obra considerant no solament les qüestions 

tècniques, sinó el seu paper cultural i el valor simbòlic. 

2.9 Museus industrials 

A. Context industrial de la província d’Alacant 
 

L’activitat industrial defineix amplis paisatges a la província d’Alacant. 
Aquesta es troba integrada per nombrosos nuclis pioners en la industrialització, 
les arrels de la qual es remunten a la fi del segle XVIII. Per tant, s’hi combina 
l’herència del paisatge històric industrial amb l’empremta que genera el recent 
desenvolupament de l’activitat industrial. 
 

El passat industrial i la recent difusió del sector secundari defineixen la 
societat i la cultura vigents. Aquesta repercussió històrica de la indústria es 
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manifesta en diversos aspectes de la vida quotidiana com el llenguatge popular, 
les institucions culturals, econòmiques o, fins i tot, en la mateixa morfologia de 
les ciutats. Un exemple rellevant el constitueix la ciutat d’Alcoi. 
 

L’inici de la industrialització a la província d’Alacant i l’envol industrial 
(take-off), entre 1960-1970, pot ser explicat per diferents causes; però, sens dubte, 
una de les més importants ha estat l’aprofitament dels potencials endògens. 
L’aprofitament d’aquests potencials justifica la diversificació industrial de la 
província i l’especialització dels municipis, encara que les últimes dècades el 
sector del calçat s’hi haja convertit en l’hegemònic. 
 

La diversificació industrial també contribueix a explicar les diferències dels 
paisatges industrials i de la varietat temàtica dels museus. L’evolució del sector 
secundari des del segle XVIII permet disposar d’una àmplia representació 
d’activitats industrials entre les quals destaquen: 

 
- La transformació de productes agrícoles, almàsseres, molins, destil·leries, 

etc. Xixona (torró) i la Vila Joiosa (xocolate) són dos municipis 
emblemàtics en la indústria de l’alimentació. 

- La indústria del calçat, d’àmplia difusió per la vall del Vinalopó i el Baix 
Segura. Municipis significatius del sector són Elx, Elda i Villena. 

- La indústria del joguet de diferents tipus segons la matèria primera i 
productes elaborats com ara fusta, metalls, plàstics o l’especialitzada en 
nines. Aquesta activitat es concentra als municipis de la Foia de Castalla, 
i particularment a Ibi. 

- Les indústries relacionades amb diferents fibres tèxtils, llana, cànem, lli, 
jute, etc., i amb distints productes elaborats com ara estores, mantes i 
abrics, passamaneria, filats, etc. L’activitat es dispersa per la regió tèxtil 
Alcoi-Ontinyent. A més, al sud hi ha una subcomarca en la qual destaca 
Crevillent i Callosa del Segura. 

- La indústria paperera, ubicada en les proximitats dels rius Serpis i 
Vinalopó. Alcoi va ser el nucli vuitcentista més important, encara que 
actualment es localitza a l’Alqueria d’Asnar, Banyeres de Mariola, 
Cocentaina i l’Orxa. 

- La indústria de la fusta i del moble. Gata de Gorgos i Pedreguer al nord 
de la província i Almoradí al sud constitueixen els municipis de 
referència. 

- La indústria de materials de construcció, ciments, marbres, etc. i 
cantereria. Encara que va estar dispersa per nombrosos municipis, els dos 
que a hores d’ara podem considerar com a emblemàtics són Sant Vicent 
del Raspeig i Novelda. En la cantereria cal esmentar Agost. 

- La indústria de fosa i transformats metàl·lics. Es troba en l’actualitat 
bastant dispersa en relació amb la demanda local, però en algun cas es 
concentra en relació amb els inputs (subministraments de matèries 
primeres, equips, serveis, etc.) d’altres sectors industrials, maquinària 
tèxtil, calçat o joguet. En el segle XIX l’activitat de fosa i construcció de 
maquinària es va concentrar al municipi d’Alcoi. 
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B. Causes de la proliferació dels museus industrials 
 

El museu industrial té un origen relativament nou, ja que l’interès per 
conservar el patrimoni industrial és ben recent i, a més, no té el mateix prestigi 
social que un altre tipus de museu. Aquestes característiques a la província 
d’Alacant no constitueixen cap diferència significativa amb altres territoris 
europeus, perquè la proliferació de museus industrials a Europa data de 1980, 
quan s’hi van recuperar nombrosos espais industrials i s’hi van fundar museus 
vinculats al territori. L’interès pel patrimoni industrial en la societat europea està 
associat a la defensa que els britànics van fer, al començament dels anys 60, 
d’edificis emblemàtics de la revolució industrial, davant l’amenaça de 
desaparició. A la província d’Alacant, el museu industrial més antic és el del 
Torró, que va ser fundat el 1965. 
 

L’interès social per conservar els símbols d’identitat col·lectiva és un dels 
principals factors pel qual es creen els museus. En una societat que canvia 
ràpidament, sota la influència del turisme, els mitjans de comunicació, etc., són 
nombroses les associacions i particulars que volen conservar els seus símbols 
d’identitat. A la província d’Alacant, tot i que aquest objectiu encara no s’ha 
institucionalitzat, no deixa de subjaure en la realitat de nombrosos museus. 
 

Una altra causa de la proliferació és l’interès econòmic que desperten els 
museus. La repercussió econòmica ha estat vista clarament des d’un principi tant 
per les empreses com pels ajuntaments. En el cas de les empreses, són diversos 
els exemples que cal esmentar, encara que destaquen el del Torró i el del 
Xocolate. Els ajuntaments, igualment, són conscients que els museus permeten 
crear una oferta turística o diversificar-la, i també que poden convertir-se en 
institucions d’investigació i desenvolupament industrial. Els casos més 
paradigmàtics són el museu del Calçat i el del Joguet; tots dos es troben enclavats 
en districtes industrials i tenen un ampli suport institucional i social. D’aquesta 
manera, es converteixen en aparadors publicitaris, en motors d’investigació, en 
generadors de desenvolupament local i en centres de formació professional. 
 

Els interessos polítics constitueixen una altra causa que cal tenir en compte. 
Com assenyala Berenguer, moltes vegades la proliferació es troba relacionada 
amb les preocupacions polítiques amb intencionalitat electoralista. La difusió de 
museus relacionats amb fins electorals, aparentment, pot ser positiva, però a llarg 
termini pot repercutir en una dispersió de fons públics i en la consolidació d’una 
política erràtica. 
 

Tampoc cal perdre de vista el desenvolupament d’una nova societat amb més 
recursos econòmics i més exigències culturals, acompanyada d’una 
democratització que afecta l’educació. El museu, en aquest sentit, ha deixat de ser 
una institució restringida a investigadors i a una minoria formada culturalment. El 
canvi hi ha facilitat l’accés als ciutadans, cada vegada més interessats en la seua 
formació o simplement en el delit cultural, que alguns interpreten de manera 
reduccionista com un increment de la demanda de béns de consum, en aquest cas 
de tipus cultural. 
 

La proliferació de museus industrials tampoc s’hauria pogut dur a terme si no 
hi haguera importants restes materials i culturals. L’existència d’un important 
patrimoni històric i industrial, no solament monumental, sinó també paisatgístic i 
social, ha facilitat la formació d’aquests museus. A més, l’especialització 
tradicional dels municipis alacantins en determinades activitats industrials ha 
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repercutit en la formació de museus industrials monogràfics. El primer pas en 
molts municipis ha estat crear museus, per denominar-los d’alguna manera, 
etnogràfics i, posteriorment, d’una forma puntual han esdevingut un museu 
industrial. 
 
C. La concreció de l’aprofitament didàctic 
 

La concreció del currículum presenta una pluralitat d’elements que cal tenir en 
compte, tots els quals estan interrelacionats i resulten difícils de prioritzar. Entre 
aquests elements, cal distingir els alumnes, els docents, l’Administració i el 
museu. 
 

L’aprofitament didàctic del museu dependrà, en part, de les finalitats que 
perseguisca. D’aquesta manera podem distingir: 

 
- El museu magatzem, corresponent a un plantejament en què l’objectiu 

educatiu pràcticament no existeix, pretén aconseguir i conservar la 
màxima informació perquè els investigadors puguen portar a terme el seu 
treball. Transmet al públic la imatge de demostrar la seua importància per 
la quantitat i la qualitat de les peces exposades. Aquest tipus de museu, 
possiblement, enllaça amb el definit com a contemplatiu, perquè les 
peces són exposades sense a penes indicar-ne al visitant les 
característiques. 

- El museu magistral, o informatiu segons García Blanco, es planteja 
l’objectiu educatiu. En aquest museu no s’exposen totes les peces, i les 
que s’hi mostren es troben acompanyades de plafons informatius. No 
obstant això, la relació amb el visitant resulta unidireccional. El museu és 
presentat com el mestre que explica, i el visitant, com l’alumne; com un 
full en blanc sobre el qual es transmet la informació mostrada. 

- El museu didàctic incorpora les noves teories educatives i fomenta 
l’observació, l’anàlisi i els continguts no solament conceptuals, sinó 
també procedimentals i actitudinals o els mètodes interactius. Aquest 
model de museu ofereix tallers, maletes o unitats didàctiques. 

 
La concepció educativa repercuteix també en la forma de distribuir les sales i 

els objectes. Per aquesta raó, en l’exposició dels objectes resulta fonamental, per 
a crear un coneixement significatiu, emmarcar-los en l’espai, el temps i una 
societat; en definitiva, els objectes i el museu mateix han d’estar definits en un 
context. La mostra dels objectes es relaciona amb les persones i l’entorn en què 
van ser emprats. L’aproximació es pot fer per mitjà de diorames, fotografies, o 
qualsevol altra tècnica. La recreació al detall d’un determinat espai, com ocorre 
en el Museu de la Ciència de Catalunya, contribueix a trencar el distanciament 
entre objecte i visitant. D’aquesta manera, quan entrem a la sala que reprodueix el 
despatx del gerent o als vestuaris dels treballadors, tenim la sensació d’envair la 
intimitat de les persones, arribem a pensar que en qualsevol moment apareixeran 
per la porta les persones que van fer ús d’aquestes dependències. Però al mateix 
temps descobrim els contrastos, i les diferències socials s’evidencien, sense poder 
romandre impassibles davant les desigualtats. 
 

En els museus britànics els objectes es troben exposats en sales en què no 
solament es reprodueix amb minuciositat els espais per a ser observats 
visualment, sinó que, a més, incorporen equips de megafonia, equips d’emissió de 
fums i jocs de llums. Aquest equipament permet reproduir una sèrie de sensacions 
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que faciliten, per exemple, la comprensió de la duresa de les condicions de 
treball; i això s’aconsegueix malgrat que l’estada a la sala dura a penes uns quants 
minuts i no llargues jornades de 14 hores o més. La fredor de les exposicions 
també se supera amb l’aparició d’uns guions novel·lats en els quals, tot i això, en 
cap moment es renuncia al rigor científic.  
 

Al mateix temps, convé situar el museu en un edifici que estiga en relació amb 
el seu entorn; per tant, la recuperació del patrimoni històric industrial implica, en 
una visió àmplia, no únicament conservar les fàbriques, sinó els habitatges 
pròxims dels obrers o les infraestructures immediates. Aquesta defensa de 
l’entorn serà la que permetrà comprendre l’emplaçament, la situació de la 
indústria i el context en què va tenir lloc l’activitat industrial. Els itineraris 
didàctics constituiran un recurs adequat per a conèixer millor el museu i el seu 
entorn. En aquest sentit, cal destacar la tradició del Museu de la Ciència de 
Catalunya, que ofereix itineraris i unitats didàctiques en què s’aborda la situació i 
l’emplaçament del Museu a partir de mapes de diferents escales.  
 

La província d’Alacant encara manca del model de museu interactiu, però la 
tendència és a difondre’n, perquè els gerents dels museus són conscients que la 
major part dels visitants procedeixen d’escoles i instituts. Així, i a pesar que han 
estat creat recentment, podem observar la progressiva actualització de les 
instal·lacions amb tallers, maletes o unitats didàctiques i itineraris.  
 

Una altra qüestió que es planteja en l’aproximació didàctica als museus és per 
a qui s’exposa? La transcendència de l’assistència d’estudiants i professors en el 
conjunt de visites dels museus és evident, com han posat de relleu diversos 
estudis; per tant, els museus tenen clara la resposta a la pregunta anterior. Però 
associar la visita exclusivament a la docència és una altra qüestió que cal revisar; 
per això, els mateixos docents han de fomentar la visita al museu 
independentment de les seues classes i generar un hàbit en els alumnes, com per 
exemple el de la lectura. 
 

Però què pensen els alumnes sobre el museu? Els resultats de les enquestes 
fetes i publicades per diverses revistes són una font d’informació excepcional. 
Malgrat això, aquest tipus de qüestionari tampoc ha estat previst en la majoria 
dels recents museus industrials alacantins. 
 

La normativa és un altre referent en el currículum que el docent ha de tenir en 
compte. Hi estan fixats els objectius, continguts, mètodes i criteris d’avaluació 
que el docent ha de considerar en la planificació del currículum. A la Comunitat 
Valenciana, la legislació bàsica de referència és el Decret 20/1992 del Govern 
valencià per a educació primària, el Decret 47/1992 (DOGV) per a educació 
secundària i el Decret 174/1994 (DOGV) per al batxillerat. El referent jurídic ha 
estat ampliat amb la recent Llei 4/1998, d’11 de juny, de patrimoni cultural 
valencià. No obstant això, possiblement, aquesta última Llei encara siga 
insuficient des del punt de vista de l’educació, perquè només destina l’article 88 a 
aquest tema. 
 

D’altra banda, resulta d’igual importància l’opinió dels docents, perquè entre 
aquests professionals i el museu ha d’haver-hi una àmplia cooperació. Tot i això, 
tampoc no són freqüents les enquestes específiques fetes a aquests professionals.  
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La concepció del docent influirà en el tipus de visita que es faça al museu. 
 
- En la visita magistral, el professor o el guia expliquen les diferents sales i 

objectes; mentrestant, l’alumne escolta. 
- En la visita turística es pretén que els alumnes es fixen en el museu d’una 

manera distesa. 
- En la visita interactiva, es parteix de la importància de disposar de fonts 

primàries i de desenvolupar mètodes d’indagació. Les activitats 
d’observació, anàlisi i síntesi són fonamentals. 

 
El model de visita també queda limitat si preval el criteri de relacionar 

l’activitat amb els continguts de la programació.  
 

A la província hi ha una relativa tradició d’acudir als museus industrials, dins 
d’un model que prima la consulta de les fonts primàries i el desenvolupament de 
mètodes d’indagació. En aquesta línia, però amb matisacions, podem situar el 
programa Edinte de 1976-1978, en el qual, entre d’altres, es va incorporar un 
projecte escolar fet al CP Mare de Déu de la Salut d’Onil sobre la nina i la seua 
comercialització. El programa prenia com a referent el pensament de Brunner i, 
en conjunt, intentava superar el llibre de text acudint a les fonts documentals 
primàries (museu industrial) i introduint mètodes d’investigació, que no 
d’indagació. Un altre exemple correspon al que va dur a terme el 1985 la 
Diputació d’Alacant en la I Campanya Escolar de Rutes Culturals, en la qual 
subjau la nova concepció constructivista. Destaca l’aportació de Pilar Mestre, 
coautora de la ruta etnològica, que incorpora la visita a dos municipis: Agost i 
Xixona. Els dos casos preveuen l’itinerari per la ciutat i la visita al museu local 
(Cantereria d’Agost i Torró de Xixona). Aquest quadern recull els següents 
objectius i continguts coincidents pels quals es considera necessari la visita al 
museu: 

 
- Conèixer el pas d’una societat rural i artesanal a una altra d’urbana i 

industrial. 
- Analitzar les conseqüències del mode de producció en la configuració de 

la ciutat i en la seua evolució. 
- Relacionar la localització de matèries primeres, energia, mà d’obra, 

capitals i el desenvolupament industrial. 
- Comparar diferents processos de producció. 

 
A aquests podem afegir-ne d’altres segons l’edat dels alumnes, com ara la 

conceptualització de l’espai i del temps a través de l’anàlisi de la situació, 
l’emplaçament, els canvis, la simultaneïtat, les permanències, etc. En cap cas ha 
de faltar l’educació en valors com són el respecte al patrimoni històric, al medi 
ambient, a la necessitat del fet industrial, i la qüestió social. El museu permet 
l’educació en valors; encara que, davant la tendència actual que prima els 
mediambientals, es recuperen els socials, ja que aquests han arribat a 
desaparèixer, fins i tot, dels llibres de text. 
 

No obstant això, la realitat didàctica sembla distinta a la d’incorporar, dins les 
programacions, la visita del museu com un recurs capaç de fomentar un 
coneixement significatiu, ja que s’intueix que la visita al museu té lloc com una 
jornada vacacional. Així ho han comentat diversos directors de museu, perquè els 
alumnes només visiten una vegada, durant l’estada a l’escola o l’institut, el museu 
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local i prefereixen desplaçar-se a museus d’altres ciutats més apartades que no 
visitar els de la seua ciutat. Aquesta idea prèvia queda corroborada quan 
preguntem als alumnes si estan interessats a tornar a visitar un museu que ja han 
vist en relació amb un tema determinat. És obvi que, fins i tot, desconeixen que hi 
ha sales d’exposició itinerants i que, per tant, la informació també canvia. A més, 
l’experiència professional demostra que, independentment de les vegades que 
visitem un museu, sempre descobrim alguna cosa nova, algun referent que fins al 
moment ens ha passat desapercebut. 
 

Una altra característica dels museus industrials a Alacant que dificulta l’accés 
és l’absència en alguns d’aquests d’un gabinet pedagògic, ja que, com assenyala 
Trepat i Masegosa, «lo más lógico es que el profesor se ponga en contacto con 
dicho departamento y planifique conjuntamente la visita y todas sus actividades 
complementarias». Aquesta dificultat pot ser pal·liada, en part, contactant 
igualment amb antelació amb els gestors del museu; i és en aquest punt en el que 
es planteja un conflicte d’interessos, perquè els gestors del museu intenten que 
siguen els seus guies els que controlen la visita i la informació que s’hi 
subministra, però ha de ser el docent, en tot moment, l’últim responsable en el 
control del procés d’ensenyament aprenentatge. 
 

El docent, concretat el seu model didàctic, no es troba determinat pel model 
del museu; ja que, per exemple, si pretén fer una visita turística, ni el museu 
magistral ni l’educatiu podran alterar de manera significativa l’objectiu proposat. 
El docent, igualment, és capaç d’aprofitar un altre model de museu no inclòs en la 
relació anterior, el museu industrial amb fins comercials. Aquest museu és bastant 
freqüent a la província d’Alacant, on les mateixes empreses industrials s’han 
adonat de l’enorme importància que comportava la creació d’un museu annex a la 
factoria. D’aquesta manera, els gerents busquen la publicitat gratuïta en fomentar 
la visita a les instal·lacions productives, que consoliden quan, una vegada l’han 
acabada, reparteixen mostres dels productes que elaboren. 
 

El valor d’aquest tipus de museus és enorme; per exemple, a la província 
d’Alacant han estat pioners en el desenvolupament dels museus industrials, i 
quasi de la mateixa manera han facilitat les visites escolars incorporant-se a plans 
institucionals o, fins i tot, fent les seues pròpies unitats didàctiques, etc. La visita 
a la fàbrica museu permet conèixer els processos productius i els potencials 
endògens que van donar origen a l’aparició de l’activitat industrial. Però el que a 
la província d’Alacant ser una innovació, en altres llocs ja era conegut. Aquest és 
el cas de les centrals nuclears, com la de Cofrents, en les quals l’objectiu de la 
visita no era solament oferir publicitat a les seues activitats, sinó canviar les idees 
preconcebudes i les opinions contràries a la idoneïtat i la presència d’aquestes 
instal·lacions. L’àgape amb què invitaven els visitants contribuïa a deixar un bon 
record. 
 

Una altra qüestió reservada per al final, encara que es troba present al museu 
abans de l’itinerari, és l’avaluació. L’avaluació constitueix un altre apartat 
didàctic que, com ja hem comentat, no es troba molt estès pels museus alacantins 
i menys en els industrials. Possiblement, els museus millorarien la seua necessària 
interrelació amb la societat si, per exemple, en acabar la visita disposaren d’unes 
enquestes d’opinió en què, en aquest cas, alumnes i professors destacaren els 
aspectes que els han agradat i els que podrien ser millorats. Una pregunta clau 
com a comiat seria si recomanarien la visita del museu a altres companys, amics, 
familiars, etc. 
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D. Característiques dels museus industrials que hi ha a la província 
 

En la relació de museus industrials hem prescindit dels etnològics a fi 
d’abreujar-la, a pesar de la riquesa documental que tenen.  

 
a) Museus industrials 

 
1. Museu de Cantereria. Està situat a la localitat d’Agost. L’entorn industrial 

que l’envolta continua sent una pervivència històrica; encara que, en aquest cas, 
modificada pels nous condicionants industrials. L’emplaçament del Museu ha 
permès recuperar i aprofitar instal·lacions cantereres de la fi del segle XIX, amb la 
qual cosa també contribueix a la conservació del patrimoni històric industrial. El 
Museu va sorgir per l’interès particular d’Ilse Schütz el 1981, encara que 
posteriorment ha disposat de l’ajuda de l’Ajuntament. La titularitat i la gestió del 
Museu continua en mans de la seua fundadora. 
 

Des del punt de vista de la investigació i la didàctica, cal assenyalar 
l’existència d’un arxiu, biblioteca i gabinet didàctic. Igualment, disposa de taller 
didàctic, amb maletes didàctiques, organitza exposicions i altres activitats com 
ara ral·lis. El tercer Ral·li Canterer va tenir lloc el 18 de maig del 2000 i va 
coincidir amb la celebració del Dia Internacional dels Museus. Podem fer una 
aproximació a la indústria canterera i el seu entorn a partir de l’obra La alfarería 
actual de Agost. 
 

2. Museu del Calçat. És al municipi d’Elda i el seu edifici, de nova 
construcció, no ha permès, de moment, reutilitzar cap antiga factoria. No obstant 
això, l’entorn industrial, que supera el marc local (districte industrial del calçat), i 
la forta implicació de la societat i les institucions l’han convertit en un centre 
molt dinàmic. 

 
L’origen del museu és difícil de datar perquè, a pesar de considerar que 1980 

va ser la data de començament, recull al seu si nombroses col·leccions particulars. 
La relativa antiguitat va permetre que, amb la crisi de la fi dels 80 i el tancament 
de fàbriques tradicionals, no es perderen màquines i altres objectes d’interès. Un 
pas important en l’evolució del Museu va ser la reunió d’una comissió que va 
integrar diverses institucions en la gestió. 
 

Els objectius són més amplis dels plantejats habitualment, perquè manté una 
intensa activitat formativa artesanal i d’investigació. El Museu disposa d’arxiu i 
biblioteca amb més de 3.500 obres. A més, destaca l’existència d’un taller 
artesanal, una unitat didàctica titulada Pasa, pisa y mira, un catàleg del Museu, 
un tríptic, un diorama que reprodueix un taller del començament del segle XIX, i 
un vídeo titulat Confección de calzado artesano y ortopédico. Las técnicas 
artesanales olvidadas. El Museu ofereix servei de visites guiades després de 
concertar prèviament la cita. A més, disposa d’una sala per a exposicions 
temporals. 
 

3. Museu del Cànem. Es troba al municipi de Callosa de Segura, a les 
instal·lacions de l’antic escorxador municipal. La ubicació en aquest edifici és un 
exemple de reutilització del patrimoni històric industrial. Però a més les 
instal·lacions tenen l’avantatge de disposar d’un espai ampli i d’una bona 
il·luminació natural. 
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L’origen del Museu es deu a la iniciativa del grup Amics del Patrimoni i a les 
donacions de la gent del poble. En la gènesi ha estat decisiva la intervenció de 
l’Ajuntament de la localitat, al qual, actualment, en correspon la titularitat i la 
gestió. 
 

El Museu té un arxiu i una biblioteca, fa activitats didàctiques com ara 
exposicions, conferències i projeccions, i cada any, el 14 d’agost, ix al carrer 
perquè la gent participe en la tradició de la indústria del cànem i la revisca. Hi ha 
diverses publicacions que permeten entendre la cultura material que alberga el 
museu, com la d’Albert Lucas. A més, ha estat elaborat un vídeo titulat La 
industria del cáñamo en Callosa de Segura, que recull el cultiu de la planta, la 
transformació en fil i l’elaboració dels teixits (xarxes) i calçat a partir d’aquesta 
fibra natural. El Museu també disposa d’un tríptic. 
 

4. Museu del Xocolate. Està situat al municipi de la Vila Joiosa, al costat de 
l’actual factoria de Xocolates Valor. És un exemple d’utilització comercial d’un 
patrimoni històric industrial. Així, no és d’estranyar que una de les sales haja 
estat destinat a la venda dels productes de l’empresa. La gerència, amb encert, ha 
aprofitat un equipament obsolet, que a més ha estat ampliat amb la selecció, 
durant anys, d’una gran quantitat d’objectes, per a crear el Museu en un edifici 
del segle XIX. L’origen d’aquest museu data oficialment del 1998 i han fet un 
conveni amb l’Ajuntament per a gestionar-lo. 
 

El Museu està equipat amb un arxiu i ha demostrat tenir una preocupació 
didàctica, perquè ha editat una interessant unitat didàctica; també disposa d’un 
tríptic i, en breu, d’una guia del Museu redactada en cinc idiomes. A més, ofereix 
servei de visites guiades concertades prèviament. Per a conèixer el context 
geohistòric d’aquesta indústria convé consultar l’obra de Gómez López.  
 

5. Museu del Joguet. És al municipi d’Ibi. Pel que fa a la conservació del 
patrimoni històric, cal destacar que es troba en un caseriu del segle XVIII. El 
context industrial en què naix forma un petit districte industrial del joguet i 
l’interès que hi manifesten els diferents estaments socials contribueix a la seua 
forta vitalitat. 
 

L’origen d’aquest museu es remunta al 1962, any en què va tenir lloc la 
donació de l’edifici. El1988, la intervenció de la Conselleria de Cultura, 
l’Ajuntament i la CAM, al costat de la de treballadors de Payá Hermanos, va 
permetre la fundació d’un patronat del Museu. Més recentment, el 1990, la 
Conselleria de Cultura ha reconegut finalment aquest Museu, que és gestionat per 
la Fundació Museu Valencià del Joguet. 
 

Té una biblioteca, amb un arxiu i un gabinet didàctic. A més, disposa d’un 
servei de visites guiades. Quant a la publicació de materials, cal destacar només 
un tríptic i un catàleg. Fora del Museu, l’Institut Tecnològic del Joguet (AIJU) ha 
enregistrat un vídeo sobre la fabricació dels joguets que facilita la comprensió del 
procés industrial i, indirectament, l’anàlisi i la comprensió dels objectes que hi ha 
al Museu.  
 

6. Museu del Paper. Aquest museu es troba al municipi de Banyeres de 
Mariola, dins d’un edifici modernista, però la seua seu definitiva està prevista al 
molí paperer Pont. Aquest emplaçament serà més convenient perquè, a més de 
conservar el patrimoni històric industrial, permetrà conèixer millor el marc 
geogràfic de les instal·lacions molineres. Convé destacar-ne la ubicació a la 
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capçalera del riu Vinalopó, on es localitzen un nombre important de molins 
paperers, que, unit al riu Clariano i al Serpis, forma una zona de valls rica en 
evidències d’arqueologia industrial. 
 

L’origen del Museu es deu a la iniciativa privada i ha tingut el suport de 
l’Ajuntament d’aquesta localitat i per la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència. Disposa de biblioteca i arxiu i està previst que hi haja un taller de 
fabricació de paper. Igualment, té una guia del Museu, però encara no disposa 
d’unitats didàctiques ni de vídeos educatius. 
 

Un altre museu del paper que està previst construir a la província d’Alacant és 
el de l’Alqueria d’Asnar, un fet que permetrà ampliar el patrimoni històric. 
Aquest museu estarà situat al costat d’una factoria encara en funcionament. 
 

7. El Museu del Torró. Es troba a Xixona, municipi reconegut mundialment 
per la qualitat dels seus torrons, a les instal·lacions de l’empresa que el gestiona. 
Es tracta d’un altre exemple d’iniciativa privada que descobreix la possibilitat de 
promocionar els seus productes a través de la fundació d’un museu. L’origen 
d’aquest Museu és el més antic dins els industrials de la província, perquè data 
del 1965. La gestió és privada i correspon a l’empresa Juan Antonio Sirvent Selfa 
SA. 
 

L’atracció comercial de clients no ha estat aprofitada amb particular interès 
per a promoure la investigació i la didàctica; en aquest sentit cal reconèixer certes 
mancances. No obstant això, disposa de sala de vídeo, de díptic i tríptic 
informatius, de visita guiada, fins i tot per l’interior de la factoria, i, a més, com 
és obvi per l’objectiu que persegueix, de botiga i degustació dels productes 
elaborats. No hi ha molta bibliografia sobre aquesta activitat industrial, però per a 
una aproximació resulta interessant l’obra de Jordà Borrell. 

 
b) Projectes de museus industrials 

 
8. El Museu Tèxtil. Aquest museu no hauria d’estar inclòs en aquesta relació, 

perquè és a la província de València i concretament al municipi d’Ontinyent. Però 
el context geohistòric que l’envolta obliga a fer-ne esment en aquesta relació de 
museus industrials. El Museu Tèxtil d’Ontinyent el gestionarà una fundació, 
reconeguda ja per la Generalitat Valenciana i que integra diverses institucions 
com l’Ajuntament d’aquesta ciutat. 

 
9. El Museu de la Nina. S’ubicarà a Onil, en un edifici rehabilitat. La 

indústria predominant en aquest municipi és la de fabricació de nines. Un 
patronat, en el qual possiblement s’integre l’Ajuntament, gestionarà el Museu. El 
patronat ja ha establit un conveni amb la Universitat d’Alacant. 
 

Conclusions: 
 
1. La incorporació del tema industrial en els museus alacantins és un fet 

recent, moltes vegades associat a la tradició etnogràfica i a interessos 
econòmics o polítics, raó per la qual de vegades ens podem qüestionar si 
realment ens trobem davant d’un museu industrial. 

 

2. L’anàlisi del tema industrial no pot ser fet exclusivament des del museu. 
En aquest sentit és convenient destacar l’entorn industrial que els envolta, 
que alberga tant mostres actuals com del passat. La indústria forma part 
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del paisatge, de la vida quotidiana de les persones i de la societat, ara el 
concepte de museu s’està ampliant i cal utilitzar nous termes, com ara 
parcs industrials. 

 

3. Entre els objectius dels museus industrials que cal incorporar, es troba el 
de la seua connexió amb la societat, especialment a través de l’educació. 
Ni es tracta de conservar un passat nostàlgic, ni de reservar-lo en 
exclusiva per als erudits del tema. 

 

4. Per als docents, el museu industrial implica aprofitar un recurs didàctic de 
gran valor. El museu permet portar a terme mètodes d’indagació, 
afavoreix l’anàlisi de l’entorn, facilita la conceptualització, ajuda a 
superar la dependència dels llibres de text, contribueix a l’educació en 
valors i, en definitiva, introdueix nous processos d’aprenentatge. En 
particular, el museu industrial suposa un recurs extraordinari per a crear 
un coneixement significatiu a partir de l’entorn, capaç de modificar les 
idees prèvies i construir nous coneixements. 

 

5. Per als gestors del museu implica la fixació de nous objectius i 
l’increment de més exigències. Per aquesta raó és important establir una 
bona relació amb els docents, disposar d’equips didàctics, tallers, maletes, 
etc. o elaborar itineraris o unitats didàctiques. 

2.10 L’avaluació en les visites als museus 

En relació amb la normativa, caldrà avaluar les característiques dels alumnes, 
els objectius proposats i les activitats fetes. No solament avaluarem l’alumne, 
sinó també el procés. En particular, en els itineraris pels museus podem avaluar: 

 
- La capacitat d’observació del xiquet 
- La participació i el comportament mostrat 

 
Un exemple d’autoavaluació del comportament és l’oferit per Carmen 

Aguilera i María Villalba en el test del bon visitant que podem consultar en 
l’annex (document 1). Les mateixes autores ens ofereixen un altre exemple de 
qüestionari per a observar i avaluar l’alumne en el document 2 de l’annex. 

2.11 Activitats 

a) Fes el mapa conceptual del tema. 
b) Elabora una fitxa de qualsevol museu del teu municipi o d’un de pròxim. 
c) Confecciona un catàleg en classe amb els museus que hagen exposat els 

teus companys. 
d) Durant la visita al MARQ, selecciona una peça de cada sala, recull tota la 

informació que pugues i explica per què l’has triada. 
e) En classe, amb els teus companys, intenta localitzar les peces en un eix 

cronològic, analitza les diferents peces i assenyala la informació que 
subministren. 

f) Quins problemes o dificultats et presenta el tema? Com l’has millorat o el 
podries millorar? 
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2.12 Autoavaluació 

- Contesta les preguntes de l’enquesta inicial del tema. 
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2.14 Annexos  

Document 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: AGUILERA, Carmen; VILLALBA, María, ¡Vamos al museo! Guías y recursos para 
visitar los museos, Ed. Narcea, Madrid, 1998, p. 21. 

 

Test del buen visitante 
 

En lugares públicos como el que acabas de conocer, debes tener un buen 
comportamiento que te ayude a disfrutar de tu visita, y no sólo a ti sino al 
resto de tus amigos. 
 

Seguro que sabes todo lo que no se debe hacer; por ejemplo, tocar las 
pinturas, esculturas u objetos que allí se guardan, sobrepasar el cordón de 
seguridad, gritar, correr o comer en su interior. 

 
¡Veamos qué clase de visitante has sido! 

 
He corrido por las salas SÍ NO 
He comido (chucherías, chicles, patatas, etc) SÍ NO 
He hablado en voz alta SÍ NO 
Me he colocado demasiado cerca de las obras SÍ NO 
 
4 NO ¡Enhorabuena, eres un excelente visitante! 
3 NO Eres un buen visitante. 
2 NO Eres un visitante regular. 
1 NO Tienes que mejorar. 
 

Para poder organizar nuevas visitas es muy importante saber qué te ha 
parecido la que acabas de hacer. 

 
Dinos la opinión que tengas sobre ella: 

 
Me gustaría repetir una visita parecida SÍ NO 
Me da lo mismo repetir una visita como ésta SÍ NO 
Me he aburrido bastante SÍ NO 
No me gustaría volver a repetir una visita como ésta SÍ NO 

 
Las actividades (juegos, cuentos, historias, representaciones, etc) 

 
Me han gustado mucho, han sido muy divertidas SÍ NO 
Me han parecido normales SÍ NO 
Me han aburrido un montón SÍ NO 
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Document 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Font: AGUILERA, Carmen; VILLALBA, María, ¡Vamos al museo! Guías y recursos para 
visitar los museos, Ed. Narcea, Madrid, 1998, p. 22. 

Cuestionario 
Actividad: 
Nombre: 
Curso:   Fecha: 
 
1. Está motivado 

 

__ Participa y trabaja con ganas 
__ Cumple las tareas con corrección 
__ Le cuesta seguir el ritmo de la actividad 
__ Se muestra pasivo y trabaja con lentitud 

 
2. Participa 
 

__ Constantemente 
__ Con frecuencia 
__ A veces 
__ Nunca 

 
3. Es creativo e imaginativo 

 

__ Sus trabajos o comportamientos son creativos, imaginativos, 
personales etc. 

__ Necesita un soporte que le ayude a expresarse 
 
4. Aprecia y valora la obra de arte. Recuerda y relaciona 

 

__ Nombres de pintores 
__ Vida y nombres de los protagonistas de los cuadros 

 
5. Su capacidad de observación le permite: 

 

__ Captar detalles 
__ Deducir mensajes 
__ Comparar unas épocas con otras 
__ Imaginar el argumento del cuadro 
 

6. Se integra en el grupo 
 

__ Le gusta el trabajo en equipo y participa activamente 
__ Le cuesta integrarse aunque se esfuerza por conseguirlo 
__ Mantiene una actitud pasiva dentro del grupo 
__ No se integra en absoluto 

 
7. Expresa sus opiniones 
 

__ Sus opiniones son personales, imaginativas y creativas 
__ Apenas expresa sus opiniones 
__ Nunca exterioriza sus apreciaciones 
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3. Els itineraris didàctics 

3.1 Enquesta inicial 

a) Què és un itinerari didàctic? 
b) Concreta un exemple d’itinerari didàctic 

3.2 Els objectius didàctics 

• Motivar. És la primera condició de l’aprenentatge significatiu. 
• Desenvolupar un aprenentatge des de l’entorn. 
• Recórrer a conceptes i idees prèvies.  
• Aprendre a observar.  
• Fomentar la indagació. 
• Distingir les fases en l’estructuració de l’itinerari. 
• Seleccionar les parades. 
• Analitzar la informació per mitjà de la recerca de diferències i semblances. 
• Visualitzar aspectes concrets de l’entorn que permeten un aprenentatge 

significatiu. 
• Practicar destreses. 
• Fomentar la capacitat crítica i la responsabilitat.  
• Educar en valors estètics i emocionals.  
• Aplicar l’itinerari al coneixement dels diferents paisatges des dels seus 

referents espacial i temporal. 

3.3 Introducció 

Es tracta d’unitats didàctiques que són dutes a terme fora de l’aula i en les 
quals es combinen els principis didàctics generals amb els condicionants 
específics. 
 

Els itineraris recullen l’experiència dels treballs de camp i de les excursions. El 
seu objectiu és crear un coneixement significatiu en l’alumne a partir de l’entorn. 
Es fan dins la programació i no com a mer exercici de convivència i distracció. 
 

Els itineraris didàctics, encara que puguen semblar un recurs nou, tenen una 
tradició ben àmplia ja que enllacen amb els pressupostos pedagògics de l’Escola 
Nova, que exhortava els docents a fomentar la curiositat entre els seus alumnes 
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despertant en ells l’interès pels fenòmens de la natura. D’aquesta manera, 
l’itinerari recull també la tradició del krausisme i la Institución Libre de 
Enseñanza; és a dir, de Giner de los Ríos i Bartolomé Cossío. Aquesta tradició la 
van conservar molts dels professors de geografia al llarg del segle XX i la va 
recollir tant la Llei general d’educació de 1970 com la recent LOGSE, que 
destaca l’ensenyament actiu i l’aprenentatge significatiu. 

3.4 Característiques generals 

L’itinerari didàctic presenta una gran riquesa d’aprenentatges que es poden 
concretar de la manera següent: 

 
a) Motivació. És la primera condició de l’aprenentatge significatiu. 
b) Aproximació a la realitat. Es tracta d’un aprenentatge sense intermediaris, 

des de l’entorn. 
c) Parteix de conceptes i idees prèvies. L’itinerari didàctic potencia 

l’aflorament de les idees prèvies. 
d) Aprendre a observar. Fomenta la indagació, la recerca d’informació. 
e) Analitzar i comprendre. Amb la informació i les dades els alumnes passen a 

contrastar diferències i semblances, a relacionar els fets pròxims amb els 
llunyans i a buscar les causes que expliquen una determinada situació. 
L’itinerari didàctic facilita la conceptualització, especialment la geogràfica. 
La visualització d’aspectes concrets de l’entorn reforça el significat dels 
termes emprats en l’aula, que formen referents que faciliten l’adquisició i la 
fixació de conceptes. 

f) Conreu i pràctica de destreses. Especialment les cartogràfiques, en el nostre 
cas. 

g) Capacitat crítica i responsabilitat. L’itinerari didàctic disposa d’una fase 
final en la qual és necessari fer una síntesi i una interpretació del que han 
vist i estudiat. Per a fer-ho, aporten els coneixements particulars, les 
opinions i, a partir del debat i la participació, s’intenta arribar a una 
interpretació objectiva. 

h) Valors estètics i emocionals. L’itinerari didàctic contribueix a una educació 
harmònica i integral de la persona. Però aquesta riquesa d’aprenentatges 
només la podem aconseguir si fem determinades previsions: 

 

1. El docent ha de tenir clara la finalitat que persegueix. 
2. Els itineraris solen ser complexos i requereixen que el docent conega 

bé el tema i els espais pels quals tindrà lloc. Per tant, és aconsellable 
començar amb temes i espais senzills i coneguts. 

3. És convenient que el docent faça els itineraris amb antelació. 
4. Durant els itineraris cal observar i destacar els aspectes normals, ja que 

això significa distingir entre les qüestions essencials i les secundàries. 
5. Cal fer els itineraris amb un nombre reduït d’alumnes. Se sol 

recomanar 15 alumnes per docent, però en la pràctica aquesta xifra, 
per necessitats administratives i no per altres raons, és superada 
àmpliament. 

6. Per a una bona observació convé seleccionar la informació a fi de no 
saturar l’atenció. 
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3.5 Metodologia 

La metodologia que emprarem dependrà, com sempre, del nivell i les 
característiques dels alumnes i el centre, però podem destacar els principis 
següents: 

 

a) Globalització i interdisciplinarietat. Davant la diversitat i la complexitat 
de la realitat, en els primers nivells cal utilitzar mètodes globalitzadors, 
per a passar en els últims a models interdisciplinaris. En particular convé 
destacar la relació que hi ha entre el medi físic i l’acció antròpica. 

b) Activitats, experimentació i indagació. El millor aprenentatge és el que 
parteix d’un mateix. Aquesta possibilitat la brinden generosament els 
itineraris didàctics; però això no significa que deixem als alumnes que 
actuen a la seua manera, sense cap orientació. Per aquesta raó convé que 
preparem i elaborem materials a fi d’informar o orientar el treball. 

c) Relació: sincronia, diacronia. Els fets observats tenen una connexió, en el 
present, amb altres de semblants més o menys distants de l’espai. Les 
restes històriques, el paisatge, les fàbriques, etc. són un punt d’enllaç 
entre el present i el passat, entre la proximitat i la llunyania, entre les 
coses particulars i les generals. Saber entendre aquests processos i 
interrelacions és clau en la metodologia dels itineraris. 

d) Disseny i organització prèvia. És una exigència del procés d’ensenyament 
aprenentatge en general i ho és molt més en la realització de visites i 
itineraris didàctics. El disseny implica l’elaboració de materials que 
permeten contextualitzar l’itinerari en relació amb els objectius proposats. 

e) La comunicació. El coneixement adquirit per l’alumne a través de, 
l’observació, l’anàlisi, etc. ha de ser manifestat, perquè només així es 
podrà conèixer i consolidar el procés d’aprenentatge. El contrast de les 
seues idees amb les dels companys a través del debat, la posada en comú, 
resulta fonamental per a aquesta labor. L’elaboració d’un mural per un 
grup d’alumnes en què s’exposen les fotografies, dibuixos, retalls de 
premsa, mapes, croquis, fets durant l’itinerari, acompanyat de comentaris, 
gràfics, etc. o la confecció d’un dossier poden ajudar l’alumne a 
comunicar-se tant amb els companys com amb el professor.  

3.5.1 Principis d’observació 

Entre els principals objectius de l’educació primària figura fomentar la 
capacitat d’observar i descobrir les coses i els fenòmens que ens envolten. El 
mètode aconsella que l’observació siga espontània i activa, perquè cada alumne 
capta de manera diferent la realitat. Això exclou que el docent dirigisca l’atenció 
cap a un objecte o que li ajude quan es tracte d’una cosa nova.  
 

El nivell d’observació depèn de cada alumne d’acord amb les seues 
circumstàncies i capacitats, però també de l’objecte observat i de la situació 
relativa de l’alumne respecte al docent. 
 

En l’observació convé recordar els principis que presenta Panareda (1976): 
 

1. Els xiquets tenen una gran capacitat d’observació que funciona seguint unes 
regles determinades. El xiquet es fixa en el que: 
a) Ja coneix. 
b) Busca, espera o li interessa. 
c) Se li presenta com a estrany, inesperat o excepcional. 



30 Els recursos didàctics en l’ensenyament aprenentatge de les ciències socials 
 

 

2. L’observació ha de fer-se dins d’un context. És a dir, ha d’ajudar davant 
d’alguna novetat i ha de concretar l’observació. 

3. Cal observar des del més pròxim, simple i quotidià. 
4. Cal observar el que es veja bé. 
5. Qualsevol observació ha de ser ordenada i progressiva 

a) El docent ha de tenir clar el que cal observar. 
b) Cal diferenciar entre observar objectes i fenòmens. 
c) Cal expressar qualsevol observació d’una forma concreta. 
 

6. Qualsevol observació ha de ser ordenada i progressiva 
7. El professor ha de tenir idees clares del que cal observar. 
8. No és el mateix observar coses que fenòmens. 
9. Qualsevol observació ha de ser expressada; amb dibuixos, esquemes o 

redaccions. 
10. El treball de camp, les excursions i els itineraris ofereixen les millors 

ocasions per a l’observació. 

3.5.2 Observació durant l’itinerari 

En l’observació de la realitat i segons la distància de l’objectiu a l’observador, 
cal diferenciar els nivells següents: 

- El nivell 0 correspon a l’observació amb lupa; per exemple, una fulla. La 
distància entre l’observador i el que observa es «redueix» amb la utilització 
d’instruments. 

- El nivell 1 correspon a l’observació en què la separació entre l’observador i 
el que s’ha observat és reduïda (parts d’un arbre: fulles, tija, flors).  

- El nivell 2 correspon a l’observació en la qual a penes hi ha uns metres de 
distància entre l’observador i el que s’ha observat. 

- El nivell 3 correspon a l’observació en la qual l’observador i el observat 
estan separats per uns centenars de metres. Així, en un bosc no s’aprecien 
els diferents tipus d’arbres que l’integren, però sí que se’n diferencien els 
límits (prats, cultius, etc.).  

- El nivell 4 correspon a una situació en la qual l’observador i el que 
s’observa poden estar separats fins a 1 km. En el cas d’observar una 
muntanya, la massa vegetal es fa difícil de diferenciar. En aquesta 
observació encara es distingeixen els vessants, barrancs, etc. i, en 
particular, unes muntanyes d’altres. 

- El nivell 5 correspon a l’observació d’un perfil o horitzó. 
 

Els següents nivells d’observació igual que el zero es fan utilitzant diferents 
instruments; en aquest cas, el nivell 6 o 7 correspon a l’observació realitzada des 
d’un satèl·lit o des de la Lluna. En aquests nivells, la separació entre l’observador 
i el que observa s’amplia a desenes i centenars de quilòmetres. 
 

Cada nivell permet fer un tipus particular d’observació i tant el docent com 
l’alumne han d’elegir el nivell adequat a l’observació que vulguen fer. Per aquesta 
raó, en la preparació dels itineraris caldrà tenir en compte les diferents escales 
d’observació: 

- La primera correspon a una visió de conjunt o panoràmica. 
- La segona permet diferenciar les característiques de la unitat de paisatge 

que volem observar. 
- La tercera la farem per a entrar en detall i analitzar les característiques 

puntuals que integren la unitat del paisatge. 
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Per exemple, des dalt d’una muntanya (Santa Bàrbara, Alacant), podem 
observar l’espai comarcal, una vall o una gran ciutat. Des d’una posició inferior 
(Mirador de la Pólvora) podem observar la particular morfologia d’un barri. I 
recorrent un trajecte, podem observar les funcions urbanes, les característiques de 
les persones que l’habiten, la degradació urbana i les polítiques de rehabilitació, 
l’equipament urbà, etc. 

 
Sánchez Ogallar (1997) proposa un model d’observació del paisatge durant els 

itineraris didàctics que presenta estructurat com recollim en el quadre següent: 
 

Document 1. Model d’observació segons Sánchez Ogallar 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Adaptacions d’itineraris didàctics 

Recentment, amb el desplegament de la reforma educativa, han estat 
presentades diferents unitats didàctiques en les quals l’alumne, sense abandonar la 
classe, fa un recorregut geogràfic prenent com a referent notícies publicades en 
premsa. Per exemple, la realització de les voltes ciclistes a un país o comunitat o 
un ral·li d’una banda d’un continent poden servir d’excusa perquè facen un procés 
d’indagació al voltant del trajecte realitzat pels ciclistes, motoristes o 
automobilistes. 
 

Aquestes activitats no resulten tan noves, perquè els xiquets (10-11 anys) en 
l’Anglaterra vuitcentista recollien, per exemple, notícies de viatges que apareixien 
en els periòdics i en feien un seguiment en què arribaven a reproduir una espècie 
de diari amb dades geogràfiques (clima, demografia, produccions, etc.), mapes 
amb informació codificada, etc. 
 

El fet que aquest tipus d’itinerari es fera ja des del segle XIX no es planteja 
com un problema didàctic, perquè té a favor seu la motivació. L’interès del xiquet 
pel que desconeix, a més, permet partir del que li és pròxim i allunyar-nos tant en 
l’espai com en el temps. No obstant això, si aquests itineraris, precisament, no 
parteixen de l’àmbit pròxim, no serveixen per a traure el xiquet de classe i perden 
una de les seues principals funcions. El desenvolupament d’aquests itineraris en 
què els xiquets no ixen de classe té un cert atractiu per als docents, perquè eviten 
els problemes derivats dels dèficits normatius que responsabilitzen o culpabilitzen 
els docents de qualsevol incident que ocórrega amb aquests durant la realització 
dels itineraris. 

1. Percepció espontània 
2. Observació sistemàtica 
3. Interpretació 
4. Síntesi 

Impressió subjectiva 
Lectura cultural 
Descobrir relacions 
Interpretació global personal 
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3.7 Activitats 

a) Abans de fer l’itinerari didàctic pel centre històric d’Alacant, llegeix el 
treball d’Emília M. Tonda i Monllor (1998) que esmentem en la 
bibliografia. 

b) En els itineraris desenvoluparem especialment l’observació de l’alumne. 
Repassa els principis de l’observació exposats anteriorment. 

c) Durant el recorregut analitza la cartografia procedent de la bibliografia 
consultada i assenyala el recorregut. Anota la informació que et resulte 
més significativa. 

d) Elabora el mapa conceptual del tema i el glossari corresponent. 
e) Quins problemes o dificultats et presenta el tema i com l’has millorat o 

pots millorar-lo? 
f) Opcionalment pots concretar un itinerari didàctic del municipi en què 

resideixes habitualment. 

3.8 Autoavaluació 

 Contesta les preguntes de l’enquesta inicial del tema. 
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4. La cartografia 

4.1 Enquesta inicial 

a) Què és la cartografia? 
b) Per a quins continguts et resultarà útil? 
c) Quins materials disposes en relació amb aquest tema? 

4.2 Objectius didàctics 

• Interpretar mapes i plànols 
• Elaborar mapes i plànols 

4.3 Continguts didàctics 

• Les projeccions 
• Elements del mapa: orientació, llegenda i escala 
• La tercera dimensió: les corbes de nivell 
• El mapa topogràfic estatal 
• Les fotografies aèries i l’estereoscopi 
• Les ortoimatges 
• Les maquetes 

4.4 Introducció 

Els principis de localització i distribució són fonamentals per a l’aprenentatge 
de la geografia, la història i l’àrea de coneixement del medi. La realització i el 
maneig de plànols i mapes és fonamental per al desenvolupament i coneixement 
del medi pròxim i llunyà, fomenta la millora de les habilitats d’observació, 
comprovació i representació, i proporciona una visió de conjunt i correcta de 
l’espai en les diverses escales d’aquest: local, regional, nacional i mundial. 
 

L’explicació geogràfica es porta a terme a partir de la descripció de fenòmens 
situats sobre la superfície terrestre o molt prop. Els mapes, la fotografia aèria i les 
imatges digitals permeten informar-nos de les característiques del territori per a 
determinar la posició absoluta de cada traç d’interès i identificar la distribució o 
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localització relativa dels fenòmens en estudi. Aquests recursos són, al seu torn, 
imprescindibles per a facilitar la comunicació dels resultats de la investigació 
geogràfica. 
 

La percepció tradicional del paisatge geogràfic es fa sempre a través de l’ull 
humà, i amb aquest han estat elaborats des de fa més de 3.000 anys els primers 
mapes. Des de fa quasi cent anys, la percepció directa ha estat completada amb el 
primer sensor artificial, la càmera fotogràfica i amb aquesta, a posteriori, va 
sorgir la fotografia aèria vertical en què s’utilitza l’estereoscopi. Des del 1973, el 
desenvolupament de la informàtica ha permès la incorporació de les imatges 
digitals. 
 

En el context escolar la utilització de la cartografia la podem fer de moltes 
maneres, però sempre és aconsellable tenir com a referència l’experiència i els 
interessos immediats de l’alumne. 
 

L’objectiu de la cartografia consisteix a reunir i analitzar dades i mesures de 
les diverses regions de la Terra, i representar-les gràficament a una escala reduïda, 
de tal manera que tots els elements i detalls siguen clarament visibles. Per a 
treballar amb els distints mapes, és necessari conèixer la funció de les escales, 
com també els símbols i els signes convencionals emprats. Igualment, l’alumne ha 
de fer croquis, plànols, i treballar-hi abans d’entrar en els mapes. Aquests poden 
ser de tipus molt diversos; segons el contingut (físics, polítics, generals i 
temàtics), segons la tècnica (corocromàtics, d’isolínies, coroplètics, etc.).  

4.5 Dificultats inicials i capacitat dels alumnes 

La cartografia és un recurs que podem introduir ja en l’educació infantil. Per 
exemple, recorrent als dibuixos que fan els xiquets amb llapis vorejant la mà o als 
jocs de cases de nines, etc., o als dibuixos de llocs o itineraris habituals (habitació, 
casa, classe, trajecte de casa al col·legi). Sobre aquest particular, cal destacar les 
aportacions de Panareda (1984) i Piñeiro (1997). 
 

Com a problemes que cal considerar en el desenvolupament de continguts 
conceptuals i procedimentals hem d’assenyalar les reflexions següents: 

- Graves (1985) destaca la tendència dels infants a centrar-se dins la lectura 
dels mapes en aspectes limitats i detalls particulars, en compte de 
descobrir distribucions i generalitzacions. 

- Prior i Dale, esmentats per Graves, observen la incapacitat dels xiquets 
per a comprendre abans dels 10 o 11 anys els mapes de petita escala, no 
així els de gran escala (1:5.000). En aquest sentit, Panareda insisteix en el 
fet que el xiquet treballa amb els mapes de petita escala bàsicament de 
manera memorística. 

- Piaget assenyala que l’infant només sap veure els objectes des del seu 
propi punt de vista i no és fins als nou anys quan comença a ser capaç de 
coordinar les diferents perspectives. Per a superar aquest entrebanc pot ser 
útil la fotografia aèria. 

- Liceras (1997, 2000) recorda la dificultat de superar dins els 
convencionalismes del mapa l’adaptació de la curvatura d’aquest a la 
superfície plana del plànol (el problema de la projecció). 

- Una altra dificultat que destaca Liceras consisteix en el problema de 
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l’escala, perquè, encara que la noció d’escala està present en els xiquets 
quan juguen (maquetes de cotxes, trens, avions, etc.), el seu 
desenvolupament conceptual només és possible a partir dels 14 anys. 

- En el treball cartogràfic cal diferenciar dos processos: el de lectura i el 
d’elaboració. 

- En l’elaboració cartogràfica és necessari fomentar la necessitat de 
seleccionar la informació i, per fer-ho, convé destacar la intencionalitat. 
La informació se selecciona buscant resposta a un problema. 

- En l’elaboració cartogràfica la construcció de la llegenda implica superar 
certs convencionalismes. Per exemple, l’ús de línies roges per a les 
carreteres, de superfícies blaves per al mar o els llacs, etc. 

- En la lectura cartogràfica convé destacar la capacitat de reduir les 
representacions a formes geomètriques senzilles perquè faciliten, per 
exemple, la comparació de contorns, els processos d’orientació i 
localització. 

- En la lectura o interpretació cartogràfiques, la representació de la tercera 
dimensió a través de les corbes de nivell és un altre obstacle per a la 
comprensió de l’alumnat durant l’educació primària i, fins i tot, 
secundària obligatòria. La construcció de maquetes pot resultar de gran 
ajuda per a superar aquesta dificultat. 

- Piñeiro (1997) fa una altra aportació quan destaca la necessitat de tenir un 
cert domini conceptual geogràfic per a la lectura cartogràfica (conca, 
afluent, vall, serralada, etc.). 

- En la lectura i la interpretació cartogràfiques cal considerar les qüestions 
referents a l’orientació espacial; així, les representacions corporals són 
ampliades amb les cardinals (N, S, E, O) i les geogràfiques (latitud, 
longitud). 

4.6 La lectura cartogràfica 

En l’observació cartogràfica cal destacar que la percepció, a diferència dels 
processos de comprensió verbal en els quals depèn de les lleis pròpies de cada 
llenguatge, és universal i obeeix a lleis fisiològiques. La representació 
cartogràfica es fa a través d’un conjunt de signes expressats amb símbols. Aquest 
conjunt de signes pot ser reduït a punts, línies i àrees. Els signes, al seu torn, 
depenen del color, forma, talla, valor (claredat, foscor), textura, gra i orientació. 
 

Panareda, més extensament, explica aquestes qualitats en les diferents 
variables visuals: 

 

Forma. Fa referència a les diferents formes en els signes convencionals. La 
variació de forma no estableix cap relació d’ordre o quantitat. 
Talla. Correspon a la grandària dels signes i la seua variació està relacionada 
amb la intensitat de la quantitat representada. Per exemple, en els mapes la 
dimensió de les poblacions està associada a cercles de diferent grandàries. 
Orientació de trames. Amb unes poques trames de diferents orientacions es 
pretén localitzar i mostrar la distribució d’un tema. En les trames se sol 
aconsellar la utilització d’uns pocs intervals (fins a 7) a fi de facilitar-ne la 
lectura. 
El gra. Quant a les trames, correspon a la dimensió dels elements que la 
integren i està relacionat amb la intensitat del fet representat. 
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El valor. En la cartografia en blanc i negre, les diferents tonalitats de grisos 
també indiquen intensitat. 
Color. Aquesta variable visual és molt complexa i pot servir tant per a 
localitzar com per a indicar intensitats. És la més impactant per a l’ull humà, 
però també la més imprecisa; quatre colors són prou per a fer qualsevol mapa. 
No obstant això, encara que l’ull humà és capaç de reconèixer amb facilitat 
més de 15 colors, només pot diferenciar 7 intervals de l’escala de valor d’un 
color, amb l’observació que distingeix millor entre les tonalitats clares que 
entre les fosques. 

 
La lectura cartogràfica requereix d’una sèrie de tècniques que presentem 

resumidament: 
 
1. L’alumnat ha de conèixer la impossibilitat de representar de forma precisa la 

superfície terrestre, atesa la redonesa de la Terra. Un exercici que l’alumne 
pot fer per a descobrir aquest problema és calcar des de l’atles i des d’un 
globus terraqüi la mateixa superfície, en els dos casos l’escala ha de ser 
idèntica. D’aquesta manera, introduirem el concepte de projecció, que pot 
ser definida com un sistema plànol de paral·lels i meridians sobre el qual 
podem dibuixar un mapa. Hi ha diverses projeccions, però les bàsiques són 
la cilíndrica, cònica i azimutal (vegeu els annexos). 

2. L’alumnat ha d’aprendre a orientar-se, i per a fer-ho s’aconsella la 
utilització de la brúixola o l’observació astronòmica.  

3. L’alumnat, com a estratègia cartogràfica fonamental, ha de saber què és la 
llegenda. Podem introduir-ne l’aprenentatge en edats primerenques, 5 anys, 
en la descripció i l’elaboració d’itineraris. 

4. L’alumnat, en el desenvolupament de les seues capacitats d’orientació, 
haurà de recórrer a la localització geogràfica a partir de meridians i 
paral·lels. Per a fer-ho, li serà útil la realització d’exercicis amb el globus 
terraqüi. 

5. La lectura cartogràfica s’acompanya de l’aprenentatge del concepte 
d’escala. L’escala pot ser numèrica o gràfica. Escala és la relació que hi ha 
entre la realitat i la representació. S’aconsella treballar especialment amb la 
gràfica. Un exercici per a comprovar la utilitat d’usar les escales gràfiques 
consisteix a fer una fotocòpia ampliada o reduïda i observar com l’escala 
que continua sent vàlida és la gràfica, que ha registrat la mateixa 
deformació que la superfície representada, mentre que la numèrica n’ha 
perdut la utilitat. 

6. La interpretació de les corbes de nivell permetrà conèixer la tercera 
dimensió en la representació cartogràfica i la realització de talls topogràfics 
o de maquetes esdevindran tècniques fonamentals per a comprendre-les. 

7. La cartografia sol incloure topònims. Aquests no únicament faciliten 
informació per a orientar-nos, sinó que la seua anàlisi ens permet conèixer 
molts detalls presents o passats del paisatge. 

 
Finalment, convé recordar que, al docent, no únicament li interessa el 

desenvolupament de la lectura cartogràfica, sinó també que l’alumne sàpiga 
comunicar la informació de forma cartogràfica. Per a fer-ho, haurà d’ensenyar 
l’alumne a seleccionar els diferents elements i a distribuir-los de manera que el 
resultat corresponga a una imatge de fàcil lectura. 
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4.7 L’elaboració cartogràfica 

Podem iniciar la introducció en l’elaboració cartogràfica ja des de l’educació 
infantil; diversos autors en donen testimoni. Però hi ha alguns recursos que 
faciliten el desenvolupament i la comprensió cartogràfica. Alguns inicialment 
corresponen a dibuixos relacionats amb els joguets, les casetes de nines, 
l’habitació en què dorm el xiquet, la casa, la classe, el pati de col·legi, la classe o 
croquis del trajecte que fa sovint el xiquet. Es tracta d’iniciar-se en la 
descentració. No obstant això, progressivament i recurrentment podem portar a 
terme la representació cartogràfica amb la realització de croquis a partir de fotos o 
paisatges, a través de l’ús de la fotografia aèria i l’estereoscopi o de la construcció 
de maquetes.  
 

Els croquis comporten una simplificació de la realitat i la introducció 
d’elements simbòlics. Una estratègia per a introduir el croquis a classe pot ser que 
els alumnes seleccionen una fotografia i que calquen sobre aquesta el perfil i els 
elements essencials del relleu. En acabar el dibuix calcat, han de col·locar-lo al 
costat de la fotografia i comparar-lo. La substitució dels elements essencials per 
símbols facilita la construcció cartogràfica. 
 

La realització de croquis se sol presentar com una activitat relativament fàcil. 
Per dissenyar-la convé considerar, com assenyala Busquets, les qüestions 
següents: 

1. Seleccionar el paisatge i el punt d’observació considerant factors com l’hora 
del dia que contribueix a una major claredat o contrast dels elements 
paisatgístics. Podem traslladar aquesta selecció a l’ús de la fotografia més 
adequada. 

2 . Observar sense precipitació i detingudament el paisatge. 
3. Seleccionar els elements dominants en relació amb els nostres objectius i 

que, a més, siguen essencials. Els elements essencials poden correspondre 
a: 
- Línies dominants com a horitzó, perfil de muntanyes. Aquestes línies 

contribueixen a definir els diferents plans del paisatge. Una tècnica ben 
útil és numerar-los en la part dreta del croquis. 

- Les formes, superfícies i volums dominants; com ara cases, pobles, 
boscos, prats, etc. 

- Els punts forts, com els fons de valls o esglésies. 
- Els elements aïllats (arbres, construccions). 

4. Seleccionar els colors i les trames. És aconsellable no utilitzar més de set 
colors o trames a fi de facilitar-ne la lectura. Per al dibuix del croquis 
podem utilitzar llapis de diferents colors. Però si volem reproduir-los en 
fotocòpies o aprofundir en alguns aspectes cartogràfics i, en general, 
fomentar l’abstracció, convé recórrer només al llapis de color negre. Això 
permet abordar les trames (línies, punts, encreuaments, etc.) i aprofundir-
hi. 

 
En l’elaboració dels croquis convé diferenciar diferents plànols, ja que 

aquests ens ofereixen distinta informació. 
 
Els primers plànols ofereixen dades de detall, com ara materials utilitzats en 

la construcció de les cases o varietats ramaderes, etc. 
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Els plànols mitjans estan considerats com els que més informació aporten, 
perquè permeten, per exemple, diferenciar el parcel·lari, les masses vegetals i la 
seua variació estacional, el tipus de poblament, la distribució de camins, etc. 

 
Els plànols profunds permeten fer les observacions sobre les grans estructures 

tant naturals com antròpiques. 
 

En conjunt, la selecció de la informació obeeix a la necessitat de transmetre-la 
d’una forma clara i precisa. La inclusió de la llegenda, l’orientació, el punt des 
d’on es porta a terme l’observació, de l’escala, preferiblement gràfica o d’un 
objecte familiar contribueix a facilitar la comprensió del croquis. 

4.8 Materials cartogràfics 

El globus terraqüi és la representació a escala més aproximada del nostre 
planeta. Com a elements estàtics convencionals interessa que s’identifiquen els 
conceptes d’hemisferi, paral·lel, meridià i els més significatius (equador, tròpic, 
cercles polars, meridià 0˚ o de Greenwich). Els meridians són 180 cercles màxims 
que passen pels pols, i que divideixen el globus terrestre en 360˚, que poden ser 
de longitud est o oest. Els paral·lels són línies o cercles paral·lels a l’equador, 90 
en cada hemisferi. 
 

La funció d’aquests elements convencionals és facilitar la localització. Per a 
fer-ho, podem desenvolupar diversos tipus d’exercicis (jocs de vaixells). Amb el 
globus terraqüi podem abordar també els conceptes de moviment de rotació (gir 
constant de la Terra al voltant del seu eix i que dóna lloc al fenomen del dia i la 
nit) i de translació (òrbita que segueix la Terra amb relació al Sol, que dura un any 
i dóna lloc a les diferents estacions: primavera, estiu, tardor i hivern). Podem 
completar aquest recurs amb la utilització d’una llanterna a fi d’explicar el dia i la 
nit. L’ús del globus terraqüi és recomanable, pel seu grau d’abstracció, a partir 
dels onze o dotze anys. La dificultat didàctica d’introduir el globus terraqüi amb 
xiquets més petits es deu possiblement a la falta de reflexió sobre com fer-ho, 
perquè, per exemple, com han plantejat diversos autors, el xiquet, sense 
comprendre el concepte d’escala, entén que els seus joguets són una representació 
d’objectes molt més grans (cotxes, trens, avions, vaixells, etc.) que, de vegades, 
no la vist directament. 
 

El croquis és un dibuix esquemàtic fet directament sobre el terreny i amb el 
qual es vol representar de manera ràpida la distribució dels elements principals 
d’un conjunt espacial. Amb la utilització del croquis pretenem desenvolupar 
l’observació de l’alumne treballant directament la realitat immediata. Al mateix 
temps, podem observar les distintes formes de percepció dels alumnes.  
 

El mapa pot ser definit com una representació convencional de la superfície 
terrestre. Amb més precisió, Catling l’ha definit com una representació gràfica, en 
dos dimensions, d’uns fets o aspectes de la superfície terrestre seleccionats, 
traçats a escala reduïda i que impliquen una perspectiva vertical que correspon a 
aquesta superfície. 
 

Els elements bàsics per a una bona representació cartogràfica són tres: 
l’orientació, l’escala i la llegenda. Però d’altres components que permeten una 
bona comprensió del mapa són la claredat, la legibilitat, el contrast visual, 
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l’equilibri visual, la relació entre la figura i el fons, l’organització jeràrquica dels 
elements al costat del color i la tipografia. 

 
Les funcions del mapa són tres: 
 

a) Registrar la informació: el mapa es presenta com una base de dades. 
b) Tractar la informació: dins el mapa s’estableix una relació entre les 

diferents dades recollides. 
c) Comunicar la informació: Per a fer-ho, seleccionem els diferents elements 

i els distribuïm de manera que el resultat corresponga a una imatge de 
fàcil lectura. 

 
El plànol és un mapa d’escala inferior als 1:20.000. S’utilitza especialment per 

a la representació de ciutats i és un instrument molt útil per al seu estudi. Per 
exemple, podem classificar les ciutats pel tipus de figura que formen en el plànol: 
radioconcèntriques, lineals, estrela, palma, ortogonals, etc. 
 

La fotografia aèria té una gran importància en la cartografia actual, perquè la 
majoria dels mapes a gran escala es fan a partir d’aquestes. Les fotografies aèries 
poden ser de diversos tipus: verticals (s’aparten menys de 8˚ de la vertical), 
obliqües (s’aparten més de 8˚ de la vertical, però no hi ha l’horitzó) i 
panoràmiques (hi apareix la línia de l’horitzó). La fotografia vertical és 
interessant perquè un parell d’aquestes fotografies permet la visió en relleu 
gràcies a la utilització d’un instrument anomenat estereoscopi. Des del punt de 
vista docent, la fotografia aèria possibilita: 

 

- Destacar els elements més significatius i generalitzats del paisatge 
seleccionat. 

- Conèixer fenòmens de difícil observació des d’altres punts de vista. 
- Comprendre el paisatge en una perspectiva de conjunt. 

 
Podem completar la utilització de la fotografia aèria amb l’ús de mapes i amb 

la visita directa al paisatge observat. Així, la comparació permet millorar la 
conceptualització. La utilització de fotografies, en general, es pot ser introduïda a 
edats primerenques (5 anys). 
 

L’ortoimatge és una representació i reconstrucció digitalitzada d’un paisatge. 
Normalment correspon a «fotografies» fetes des de satèl·lits i les escales 
publicades són variades (comarques, províncies, regions, nacions i continents). 
 

Aquest tipus d’imatge es pot aprofitar en classe per a abordar aspectes generals 
i de grans dimensions del paisatge (serres, serralades, conques fluvials, etc.). 

4.9 La nova cartografia 

El desenvolupament de la cartografia s’ha vist afectat per l’avanç de les noves 
tecnologies. Per això naix la necessitat per als docents de conèixer aquestes noves 
possibilitats perquè les incorporen a les aules. Aquesta innovació ha contribuït a 
l’aparició de nous conceptes coneguts habitualment pels seus acròstics. D’aquesta 
manera, el tradicional mapa fet sobre un suport de paper ha passat a anomenar-se 
model analògic del terreny, en contrast amb els nous mapes realitzats sobre 
suports informàtics denominats models digitals del terreny (MDT). Si aquests 
mapes contenen informació sobre l’altitud, són anomenats models digitals 
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d’elevació (MDE). Per al tractament d’aquesta nova informació es requereixen 
programes informàtics específics, són els denominats sistemes d’informació 
geogràfica (SIG). Aquests programes permeten superposar diferents mapes 
temàtics d’un mateix espai. La visualització en pantalla d’aquesta cartografia 
permet, a més, desenvolupar una visió dinàmica. Aquests nous sistemes de 
visualització geogràfica són coneguts amb les inicials SGV. 
 

La introducció d’informació digitalitzada es pot realitzar amb ajuda d’una 
tauleta digitalitzadora, d’un escàner o directament per Internet. Els programes que 
manipulen aquesta informació són diversos, alguns molts senzills; per exemple, el 
full de càlcul Excel permet vincular àrees als fulls de càlcul. Aquests programes 
poden ser adquirits en establiments comercials o, fins i tot, gratuïtament per 
Internet. Hi ha pàgines, com Al-Geostats, que concentren aquests recursos 
cartogràfics. També podem trobar pàgines exclusivament de cartografia 
espanyola. Entre els programes cartogràfics incorporats a pàgines Web destaca, 
per la senzillesa i les possibilitats didàctiques, el projecte GLOBE. De la mateixa 
manera, hi ha disponibles pàgines que recullen les diferents propostes teòriques 
sobre el tema. 
 

Però aquests nous recursos també presenten desavantatges, com assenyala 
Esteban Rodríguez: 

 

- La visualització cartogràfica només és accessible si es disposa 
d’ordinador. 

- La visualització en pantalla és més reduïda que en el mapa imprès i, a 
més, els símbols, contorns, etc. no són identificables, cosa que dificulta la 
familiarització amb els elements i els territoris representats. 

- La visualització no sol respectar les normes de la percepció visual; és a 
dir, no considera la importància del color, la forma, les dimensions, la 
distribució adequada, etc. 

4.10 Exemplificacions 

En aquest cas, recomanem la lectura de dues obres que permetran repassar els 
aspectes didàctics de la cartografia i trobar-ne nombrosos exemples pràctics. Les 
dues obres que apareixen esmentades en la bibliografia són:  

 

- PÉREZ ESTEVE, Pilar; PIÑEIRO PELETEIRO, M. Rosario; TIRADO JIMÉNEZ, 
Covadonga, Enseñar y aprender el espacio geográfico, Ed. Nau Llibres, 
València, 1998.  

- VILARRASA, A.; Colombo, F., Migjorn: Exercicis d’explotació i 
representació de l’espai, Ed. Graó, Barcelona, 1987. 

4.11 Adreces en què podem adquirir materials 
cartogràfics 

El Centre Nacional d’Informació Geogràfica (CNIG) elabora regularment uns 
catàlegs dels materials que disposa a la venda. Aquest centre té la seu central a 
Madrid i delegacions per tot Espanya. Si volem adquirir material cartogràfic, 
convé sol·licitar prèviament el catàleg que recull una àmplia informació: 
materials, preus, adreces de les delegacions, etc. 
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En qualsevol cas, a continuació, assenyalem l’adreça de la seu central, de les 
delegacions a la Comunitat Valenciana i una descripció general dels materials 
disposats a la venda: 

 
ADREÇA DE LA SEU CENTRAL DEL CNIG 
 
General Ibáñez de Ibero, 3  28003 Madrid 

Tel.: 915 97 94 53  Fax: 915 53 39 13 
http://www.cnig.ign.es 
 

Informació general 
 Tel.: 915 97 94 53  Fax: 915 53 29 13 
 

Venda de publicacions 
 Tel.: 915 97 95 14  Fax: 915 35 25 91 

http://www.cnig.ign.es 
 
ADRECES DE LES DELEGACIONS DEL CNIG A LA COMUNITAT 
VALENCIANA 
 
ALACANT 
Casa del Mapa. Av. Òscar Esplà, 15, 03007 
 Tel.: 965 12 47 99 
 
CASTELLÓ 
Casa del Mapa. Trinitat, 5, 3r, 12002 
    Tel.: 964 22 03 18 
 
VALÈNCIA 
   Casa del Mapa. C/ Avellanes, 14, 46003 
    Tel.: 963 92 33 00 

 
 MATERIALS A LA VENDA 

- Cartografia de sèries bàsiques (mapes del món, 1:500.000; mapes 
d’Espanya; mapes escala 1:200.000; mapes autonòmics, mapa topogràfic 
nacional, escala 1:50.000 i 1:25.000). 

- Cartografia diversa (mapes temàtics, turístics, d’espais naturals, guies, 
històrics i mapes en relleu). 

- Altres productes cartogràfics (Altas nacional de España, ortoimatges, 
ortofotos, llibres i puzles). 

- Cartografia digital (mapes de diferents escales, de límits municipals, bases 
de dades d’entitats de població i d’usos del sòl). 

- Dades geofísiques (geomagnètiques, sismològiques i geodèsiques). 
- Dades de teledetecció (imatges digitals aèries i imatges de satèl·lit). 
 
SERVEIS 
 
- Servei de fototeca 
- Servei de biblioteca 
- Servei de cartoteca i documentació geogràfica 

 
ADREÇA DE L’INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ 

 
- Av. dels tarongers, s/n.; Edifici Instituts, 4. Universitat Politècnica de 

València, 46022 València. 
- http://www.gva.es/ivc 
- Tel. 963 87 44 10    Fax: 963 87 97 89 
 
MATERIALS 
 
-  Sèrie cartogràfica escala 1:10.000;  1:25.000. 
-   Cartografia temàtica, termes, fotografia aèria. 
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4.12 Catàleg de cartografia valenciana 

- HERNANDO, Felipe (coord.), Atles temàtic Comunitat Valenciana, Ed. 
Voramar Santillana, València, 1999. 

- MORALES GIL, A. (dir.), Atlas temático, Comunidad Valenciana, Ed. 
Información, Alacant, 1991. 

- PÉREZ CUEVA, A.J. (coord.), Atles climàtic de la Comunitat Valenciana, 
Generalitat Valenciana, València, 1994. 

- ROSSELLÓ I VERGER (assessor), Mapes escolars valencians, Ed. Alonso 
Editor, València, 1983. 

- ROSSELLÓ, Vicenç M.; GOZÁLVEZ, Vicente, Atles escolar del País 
Valencià, Universitat de València, Beniparrell, 1997.  

4.13 Activitats 

a) Elabora el mapa conceptual del tema. 
b) Elegeix:  1. Incorpora material cartogràfic a la unitat didàctica. 

 2. Consulta el mapa topogràfic del municipi en què vius i 
fes un tall topogràfic. 

c) Consulta els annexos i fes els exercicis que s’hi proposen. 
d) Llegeix el comentari de text a casa i, posteriorment, intercanvia les 

teues opinions a classe amb els companys. Al final hi haurà un debat 
entre tots sobre les idees manifestades. 

e) Quins problemes o dificultats et presenta el tema i com l’has millorat 
o com pot ser millorat? 

f) Construeix el tall topogràfic amb el document 2 que apareix en 
l’annex i calcula la distància que separa el punt A i B. 

4.14 Comentari de text 

«Si tratamos de conocer la Tierra esta que pisamos y en la que vivimos, ¿á qué 
comenzar mostrando al niño su pretendida imagen, más o menos —siempre 
menos que más— perfecta, si tenemos la Tierra misma continuamente á nuestra 
vista? ¿No comprendéis que semejante camino conduce a esa tremenda 
perturbación que se produce en el espíritu del alumno, el cual llega creer —como 
cada uno, si vuelve atrás la vista, puede comprobar en sí mismo— que la 
Geografía es el estudio de los mapas, los cuales representan la Tierra, sí, pero una 
Tierra que no sabe él a punto fijo, juzgando por su imagen, lo que importa es 
hacerle ver, una y mil veces —mil veces digo, porque mil harán falta, aunque 
pueda parecer extraño, tratándose de cosa, a primera vista, tan sencilla, a los que 
no tienen costumbre de enseñar á los niños—, a hacerles ver, repito, mirando a la 
Tierra, que aquella de que se habla en la Geografía y la que debemos estudiar es 
esta misma por donde caminamos todos los días, por donde corre el río, donde 
crecen los árboles, donde está su pueblo, la misma que labran sus padres y en 
donde ellos juegan? Y esto no es mío, no es original, no tiene siquiera el mérito 
de la novedad; es ya muy viejo. Emilio aprende la Geografía sin mapas. «Buscáis 
globos, esferas, cartas geográficas. ¡Cuánto embeleco!», dice Rousseau. «¿Por 
qué no empezáis por mostrarle el objeto mismo?». 
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Considerad cuánta ha sido la Geografía y cuántos los geógrafos que ha habido 
en el mundo antes de haber mapas, y comprenderéis que si el niño ha de poder 
hacer Geografía, si ha de saber, no ya la descripción de la Tierra, sino poder 
describirla, que es cosa muy distinta, tiene que proceder en su comarca, más ó 
menos intensamente, con mayor o menor contenido, que esto es mera cuestión de 
tacto pedagógico, como procede el geógrafo, el verdadero geógrafo, no el que 
escribe los libros de texto, sino el que recorre el país, lo estudia, lo describe y 
levanta su carta. Más Geografía sabe el que solamente sabe orientarse —que al fin 
orientación es el término primordial para el conocimiento y descripción de la 
Tierra— que el que, sin saber esto, señala fácilmente en el mapa mares, ríos, 
montes y ciudades. 
 

Y ahora añadiré que, sin esa previa descripción de la cuenca local en que se 
vive, somos incapaces de llegar al conocimiento geográfico de las demás regiones 
que no vemos.» 
 

Anàlisi del text  
1. Què defèn l’autor del text? 
2. Es tracta d’una didàctica actual? 
3. Penses que té raó en els seus arguments actualment? 

 
Proposta de debat 

Quina utilitat didàctica pot tenir la cartografia? 

4.15 Mapa topogràfic 

a) Fes el tall topogràfic utilitzant paper mil·limetrat. 
b) Calcula la distància lineal entre A i B. 

4.16 Autoavaluació 

- Contesta les preguntes de l’enquesta inicial del tema. 
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4.18 Annexos 
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5. Els arxius 

5.1 Enquesta inicial 

a) Què és l’arxiu? 
b) Com podem aprofitar didàcticament l’arxiu? 
c) Sabries fer una maleta didàctica? 

5.2 Objectius didàctics 

• Definir els conceptes d’arxiu i document. 
• Estructurar unitats didàctiques relacionades amb les fonts primàries. 
• Facilitar la conceptualització a través de l’ús de recursos didàctics. 
• Fomentar els continguts de tipus procedimental. 
• Educar en valors de respecte al patrimoni cultural i a les diferències culturals.  

5.3 Continguts didàctics 

• Definició d’arxiu. 
• Definició de document. 
• L’anàlisi formal dels documents. 
• L’anàlisi dels continguts en el document. 
• L’estructuració d’una unitat didàctica. 
• Recursos a què podem recórrer en el procés d’aprenentatge de l’arxiu (maleta 

didàctica, tallers, etc.). 
• El patrimoni cultural. 
• Les diferències culturals. 

5.4 Activitats 

A) Elabora els mapes conceptuals que consideres oportuns a partir del llibre 
assenyalat amb un asterisc en la bibliografia. 
B) Fes un inventari dels arxius que conegues de la teua localitat i assenyala’n les 
característiques. 
C) En el cas que siga possible, fotocopia un document de l’arxiu i inclou-lo en el 
teu quadern. Assenyala per què l’has triat i la informació que conté. 
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5.5 Autoavaluació 

- Contesta les preguntes de l’enquesta inicial del tema. 
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5.7 Annex 
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6. Taller de premsa 

6.1 Enquesta inicial 

a) Què poden ensenyar els periòdics als xiquets? 
b)  Com podem aprofitar didàcticament la premsa a classe? 

6.2 Objectius didàctics 

• Comprendre la situació general del país, comunitat, província, ciutat o 
municipi i augmentar el coneixement d’altres societats i cultures a partir del 
que coneix. 

• Reflexionar sobre els canvis socials i relacionar-los amb els temes que 
ofereix a l’estudi el currículum, de manera que fem més dinàmic, atractiu i 
útil l’ensenyament de la matèria. 

• Estimular el pensament independent i individual de l’alumne i, al mateix 
temps, dinamitzar les relacions docents entre el professor i l’alumne a partir 
dels temes que s’aporten a la classe. 

• Generar respecte per la pluralitat d’idees i facilitar canvis d’opinió o 
consolidació de criteris a partir de la lectura i comentari crític de la realitat. 

• Incorporar a l’aula les metodologies de la informació visual i els llenguatges 
que aquestes representen, ja que incorporarem la realitat com a objecte 
d’estudi. 

• Facilitar l’accés a la informació de l’entorn no immediat. 
• Contribuir a la intercomunicació en el grup classe. 
• Promoure la millora dels aspectes pedagògics i metodològics. 
• Estimular el desenvolupament de les capacitats dels alumnes. 

6.3 Continguts didàctics 

• Tècniques d’anàlisi de la premsa (control, medi, contingut, interessos, formal 
i audiència). 

• Fitxes d’observació i exemplificacions. 
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6.4 Introducció 

Estar puntualment informat del que passa al món pot obeir a la curiositat, a la 
necessitat o, si ho preferim, a una responsabilitat social de sentir-se ciutadà 
compromès amb l’entorn. 
 

Estar informat és un hàbit que adquirim en determinats ambients per imitació o 
per inducció; en el centre educatiu, és un aprenentatge més per a la vida, és un 
recurs de primera mà perquè l’alumne capte la realitat pròxima en el temps i 
diversa en l’espai. Per als objectius del coneixement del medi, és un recurs 
imprescindible que invita a captar, analitzar i comprendre el complex sistema de 
les relacions humanes i socials. 
 

La utilització sistemàtica de la premsa a l’aula fomenta la curiositat pels 
esdeveniments quotidians de l’entorn, provoca l’hàbit de lectura i estimula la 
formació d’opinions sobre la realitat. El periòdic és una finestra oberta al món que 
permet a l’alumne:  

- Comprendre la situació general de l’estat, comunitat autònoma, província, 
ciutat o municipi i desenvolupar el coneixement d’altres societats i 
cultures a partir del que coneix. 

- Reflexionar sobre els canvis socials i relacionar-los amb els temes que 
ofereix a l’estudi el currículum, de manera que fem més dinàmic, atractiu 
i útil l’ensenyament de la matèria. 

- Estimular el pensament independent i individual de l’alumne i, al mateix 
temps, dinamitzar les relacions docents entre professor i alumne a partir 
dels temes que s’aporten a la classe. 

- Generar respecte per la pluralitat d’idees i facilitar canvis d’opinió o 
consolidació de criteris a partir de la lectura i el comentari crític de la 
realitat. 

- Incorporar a l’aula les metodologies de la informació visual i els 
llenguatges que representen, ja que s’hi incorpora la realitat com a objecte 
d’estudi. 

- Facilitar l’accés a la informació de l’entorn no immediat. 
- Contribuir a la intercomunicació en el grup classe. 
- Promoure la millora dels aspectes pedagògics i metodològics. 
- Estimular el desenvolupament de les capacitats dels alumnes. 

 
La premsa a l’aula és un element que facilita l’aprenentatge per descobriment, 

és una font d’informació, un pretext per a relacionar continguts del currículum 
escolar amb la vida, permet el contacte amb el llenguatge directe del carrer, és 
sempre diferent al formalisme dels textos convencionals, és diversa i divertida, 
plural, vehement en els temes locals i propícia per a suscitar el diàleg sobre 
actituds i valors. 
 

En relació amb l’ensenyament de la història en l’etapa primària, podem 
destacar el valor de la premsa com a afavoridora de la participació i de la 
formació d’hàbits socials i com a potenciadora de mètodes científics. 

6.5 L’anàlisi de la premsa 

L’anàlisi de la premsa requereix: 
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6.5.1 Anàlisi de control 

- Identificar les agències amb què treballa cada periòdic 
- Verificar si se citen sempre les fonts informatives 
- Identificar la fiabilitat dels redactors 
- Determinar el percentatge de notícies pròpies i d’agència 
- Seguir la informació d’un periodista i la seua línia ideològica 
- Analitzar les fonts habituals d’un corresponsal 
- Comprovar si en informacions conflictives les fonts estan contrastades 
- Esbrinar l’ús que s’hi fa del servei de documentació del diari. 

6.5.2 Anàlisi del mitjà 

- Investigar la propietat del periòdic 
- Esbrinar les connexions empresarials amb altres mitjans 
- Conèixer les fonts més importants de les quals es nodreix 
- Establir alguns trets de la línia editorial 
- Investigar les connexions amb empreses multinacionals 

6.5.3 Anàlisi de contingut 

- Comparar titulars d’una mateixa notícia 
- Estudiar l’estructura interna de la notícia 
- Construir notícies a partir dels teletips. Comparar resultats 
- Analitzar el context de la notícia 
- Discernir informació d’opinió 
- Comparar continguts d’una notícia en diversos mitjans 
- Distingir els distints gèneres periodístics 

6.5.4 Anàlisi d’interessos 

- Descobrir trets que converteixen un fet en notícia: proximitat temporal o 
espacial, rellevància del protagonista, magnitud de la notícia, 
conseqüències, raresa, interès humà, audiència, etc. Establir-hi una 
puntuació. 

- Identificar notícies en què predominen alguns d’aquests trets. 
- Verificar i comparar els interessos de cada mitjà en el tractament de les 

notícies en la primera plana: nombre de columnes, temes principals, 
coincidències i divergències, premsa estatal i local, notícies més 
importants, etc. 

6.5.5 Anàlisi formal 

- Identificar els components gràfics de la primera plana: format, capçalera, 
color, nombre de columnes, línies, negatius, gràfiques, fotos, sumaris, 
publicitat, titulars, notícies. Establir comparacions entre distints periòdics. 

- Definir l’estil periodístic de cada mitjà a partir de la diagramació que 
utilitzen. 

 



56 Els recursos didàctics en l’ensenyament aprenentatge de les ciències socials 
 

 

6.5.6 Anàlisi d’audiència 

- Investigar la difusió de cada mitjà consultant algun anuari. Establir-hi 
comparacions. Fer gràfics. 

- Confeccionar una senzilla enquesta per a esbrinar, en l’entorn de l’escola, 
el tipus d’audiència d’un diari en concret: edat, sexe, nivell cultural, 
ideologia, etc. 

6.6 Exemplificació (vegeu l’annex 1) 

De la bibliografia recomanada hem seleccionat dos apartats del llibre de 
Jurado i Gilabert: la unitat 6, anomenada «Els titulars de premsa», i la unitat 7 
anomenada «Els gèneres periodístics: la notícia». 
 

En les línies següents us facilitem un model semblant al que hi ha en l’obra 
esmentada anteriorment: 

 
A. El títol 

 
A.1. Selecciona els conceptes, personatges i esdeveniments. 
 

R. Brots de legionel·la, 14 mesos, exregidora de Sanitat d'Alcoi, regidor de 
Sanitat d'Alcoi, cap de servei d'Epidemiologia de la Conselleria, Alcoi, alarma 
social, desinfecció, dutxes, dipòsits, epidèmia, massiva infecció, morts, president 
de la Generalitat. 
 
A.2. Ordena els conceptes i els esdeveniments anteriors 

 
R. Brots de legionel·la, 14 mesos, president de la Generalitat, cap de servei 

d’Epidemiologia de la Conselleria, exregidora de Sanitat d’Alcoi, regidor de 
Sanitat d’Alcoi, alarma social, desinfecció, epidèmia, infecció massiva, morts. 

 
A.3. Relaciona els conceptes 
 
 CONSELL PRESIDENT 
REGIDOR SANITAT 
EXREGIDORA SANITAT local autonòmica           ? 
 
 14 MESOS escala  partits 
 
ALCOI durada 
 POLÍTIC debat 
 localització 
 problema 
 CAP SERVEI 
 SANITARI EPIDEMIOLÒGIC 
 
 DESINFECCIÓ 
 INFECCIÓ 
 Perill EPIDÈMIA 
 
 ALARMA SOCIAL 4 morts 
   139 infectats 
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A.4. Quin és el titular de la notícia anterior? 
R. Els brots que el Consell «va tancar» dues vegades. 

 
A.5. El titular sol disposar d’un avanttítol, cap i sumari. Sabries diferenciar-los en 
la notícia anterior? 
 
 R. Avanttítol: Problema sanitari a Alcoi. 
  Títol: Els brots que el Consell «va tancar» dues vegades. 
 Sumari: El degoteig de casos s'ha succeït al llarg dels últims 14 mesos. 
 
A.6. Inventa una notícia i dissenya’n el títol. 
 
B. La notícia 
 
B.1. Les parts que es poden trobar en una notícia són les següents: cap, avant títol, 
títol i sumari, entradeta (breu resum amb les dades més importants) i 
desenvolupament (narració detallada). Pots diferenciar aquests apartats en la 
notícia seleccionada? 
 

R. Cap: Els brots que el Consell« va tancar» dues vegades. 
Avanttítol: Problema sanitari a Alcoi. 
Sumari: El degoteig de casos s’ha succeït al llarg dels últims 14 mesos. 
Entradeta: Desenvolupament: Tot el text «Temps endarrere... 139 
persones». 

 
B.2. La notícia ha de recollir la informació necessària per a contestar a les 
qüestions següents: què?, qui?, on?, quan?, com?, per què? 

 
Pots contestar aquestes preguntes en la notícia anterior? 
 
R. Què? Brot de legionel·la 

Qui? Legionella pneumophila, regidor de sanitat, exregidora de Sanitat, cap 
del Servei d’Epidemiologia, Consell, president de la Generalitat. 

 On? Alcoi, l’Alcoià, Alacant, Comunitat Valenciana. 
 Quan? 14 mesos, des de setembre del 1999 fins a novembre del 2000. 

Com? A través d’un bacteri que es difon per l’aigua, però que penetra 
en el cos humà per les vies respiratòries. 
Per què? Falta d’higiene en dutxes, conduccions i dipòsits d’aigua. 

 
B.3. La posició de la notícia dins el periòdic implica també una valoració que fa el 
periòdic. Els aspectes següents te n’indiquen la importància. 
 

Més importància Menys importància 
- Aparició en la primera pàgina - No apareix en primera pàgina 
- Major grandària dels titulars - Menor grandària dels titulars 
- Espai o nombre de columnes que ocupa  
- Pàgina senar - Pàgina parella 
- Part superior dreta - Part inferior esquerra 
- Il·lustracions - Sense il·lustracions 
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R. Notícia relativament important  

 

6.7 Activitats 

a) Elabora el mapa conceptual del tema. 
b) Desenvolupa amb qualsevol notícia una exemplificació com la que hi ha en 

aquest tema. 
c) Compara i comenta amb els teus companys les vostres exemplificacions. 
d) Quins problemes o dificultats et presenta el tema i com l’has millorat o pot 

ser millorat? 

6.8 Autoavaluació 

- Contesta les preguntes de l’enquesta inicial del tema. 
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Important No important 
Ocupa tota una plana. Pàgina 6 de l’apartat dedicat a  

comarques. 
Àmpliament documentada amb diferents 
il·lustracions (dibuix del bacteri, dibuix del 
cos humà, gràfic de l’evolució de l’epidèmia, 
mapa nacional amb selecció provincial). 

 

Pàgina dreta  
Titular relativament gran  
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6.10 Annex 1 
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7. Audiovisuals 

7.1 Enquesta inicial 

a) Quins avantatges ofereixen els audiovisuals? 
b)  Quins inconvenients ofereixen els audiovisuals? 
c) Com consideres el saldo entre els avantatges i els inconvenients dels 

audiovisuals? 

7.2 Objectius didàctics 

• Definir i classificar els diferents mitjans audiovisuals. 
• Analitzar els mitjans audiovisuals com a recurs didàctic. 
• Facilitar el coneixement de llocs, tant pròxims com llunyans, a partir 

d’aquests mitjans. 
• Comprendre la funció de les ciències socials en l’ensenyament. 
• Relacionar les imatges mentals amb els mitjans audiovisuals. 
• Comparar els avantatges i els inconvenients dels diferents mitjans 

audiovisuals. 
• Destacar els usos incorrectes, deficients o inapropiats dels mitjans 

audiovisuals. 
• Incardinar els mitjans audiovisuals dins el procés ensenyament aprenentatge. 

7.3 Continguts didàctics 

• El concepte de mitjà audiovisual. 
• Tipus de mitjans audiovisuals: fotografia, diapositives, transparències, cine, 

vídeo, televisió i ràdio. 
• Característiques específiques dels mitjans de comunicació. 
• L’aprofitament didàctic dels mitjans audiovisuals en el procés 

d’ensenyament aprenentatge. 
• Les dificultats i els usos inapropiats dels recursos audiovisuals. 
• La influència social i cultural dels mitjans audiovisuals. 
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7.4 Introducció 

Els mitjans audiovisuals són recursos especialment interessants a les escoles, 
ja no solament pel caràcter transmissor que tenen, sinó perquè en si mateixos són 
objecte d’aprenentatge de l’àrea. La UNESCO assenyalava el 1974 que «el flux 
d’informació que rebem avui dia a través dels mitjans de comunicació, fora del 
marc de l’escolaritat normal, qüestiona tot el contingut dels programes escolars». 
Els mitjans audiovisuals estan també forçant nous plantejaments educatius que 
acosten la vida a les aules i viceversa. Són capaços de modificar la relació 
professor alumne i alliberar el professor «de la necessitat d’actuar com una 
màquina de baix nivell» (Green, 1974). A més, faciliten l’autoformació contínua i 
allarguen els períodes de formació que no conclouen ja en la joventut.  

 
Amb independència de la informació que poden transmetre aquests mitjans, 

una de les tasques urgents del professor és educar a través de la imatge; això 
significa ensenyar l’alumne a llegir la imatge. Per aquesta raó, experts com A. 
García Matilla i R. Aparici (1987) proposen dos nivells d’iniciació a la lectura i al 
coneixement dels mitjans: 

- Un de sensibilització i iniciació que done compte de les diferències dels 
elements que componen una imatge, per a passar, amb posterioritat, a 
considerar la realitat i la seua representació i a convertir idees en imatges 
creatives. 

-  L’altre de tractament de conceptes, característiques i interpretació, entre 
els quals se n’inclou la valoració tant estètica com ètica de les imatges, les 
seues funcions en l’ensenyament (aquelles que el professor Rodríguez 
Diéguez anomena vicària, motivadora, catalitzadora, redundant i 
comprovadora) i les condicions afavoridores per la integració social, que 
desperten actituds participatives, de dinamització de l’aprenentatge i 
d’ajuda; en definitiva, la comprensió de les qüestions socials d’espai i 
temps (història). 

 
La imatge o el so afegeixen als signes de la cultura audiovisual de l’alumne, la 

precisió i el valor d’un document històric fresc o elaborat en el qual posar en 
pràctica els mètodes d’indagació històrics. 
 

Lògicament, cada mitjà compleix unes funcions (de motivació o pretext per a 
entrar en un tema, o de document d’anàlisi) i té unes virtualitats genuïnes i és una 
tasca responsable del professor provar, canviar i adaptar aquests recursos, i 
buscar-ne la màxima utilitat per als fins didàctics. Amb aquests recursos, l’alumne 
aprèn de diverses maneres: fixant la seua atenció i analitzant els aspectes de la 
realitat que destaca o representa (activitat introspectiva) o bé manipulant la 
realitat a través d’exercicis de simulació i composició, i erigint-se en protagonista 
investigador (activitat expressiva).  
 

Aquests mitjans són molt útils com a: 
- Pretext per a iniciar l’estudi o explicació d’una època. 
- Element per a estructurar l’explicació d’un tema o lliçó. 
- Estímul per a la investigació. 

 
Entre els arguments que enforteixen la necessitat d’introduir-los a l’aula n’hi 

ha alguns preferents que invoquem a continuació: 
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Els infants i els joves d’avui viuen immersos en la cultura de la imatge, 
profundament atrets per la seua fascinació, una atracció que ben pot ser 
aprofitada per a conèixer aquest llenguatge, els símbols que té i els significats 
socials que comporta. En definitiva, portar aquest mitjà a l’aula, d’alguna manera, 
significa per a l’alumne situar-se en les coordenades d’espai temps. Tampoc cal 
oblidar les limitacions i els problemes que l’ús excessiu o indegut d’aquests dos 
mitjans ocasiona als joves, tant en la conformació de la personalitat com en la 
reducció d’altres beneficioses activitats intel·lectuals, com llegir, fer exercici, 
estudiar o dedicar-se a moltes altres activitats d’oci. El més important, sens dubte, 
és el poder de manipulació des del moment que el missatge és autoritari i no 
permet la participació activa de l’individu, cosa que deixa molt poc de camp per a 
la reflexió i l’anàlisi crítica dels seus efectes. 
 

Per a l’ús didàctic correcte cal considerar: 
 

a) Introducció motivadora. 
b) Síntesi d’una unitat o potenciador de l’anàlisi d’una particularitat 

(situació, concepte). 
c) Reforçament d’actituds. 
d) Cal acompanyar l’exposició d’un col·loqui, a fi d’aclarir dubtes, i de la 

realització d’una fitxa informativa que incidisca a potenciar l’esperit crític 
(diferenciar història de novel·la). 

7.5 La fotografia, les diapositives i les 
transparències 

Fotografia. La relació directa amb la realitat i la relativa facilitat d’iniciar-la a 
l’aula fan de la fotografia un document magnífic per a determinats estudis. Els 
recursos fotogràfics, amb imatges fixes, són un important mitjà per a reforçar 
l’emotivitat i l’estímul intel·lectual.  
 

Quan analitzem la fotografia convé que prioritzem una determinada 
informació en relació amb els objectius perseguits, encara que podem abordar tots 
els aspectes que els docents considerem. En la fotografia resulta interessant la 
comparació de dues imatges de distinta època —bé d’un edifici, persona, objecte, 
etc.— a fi d’abordar les pervivències i els canvis en el concepte de temps. 
 

Busquets assenyala la importància de la fotografia en l’estudi del paisatge: «La 
fotografia és un document gràfic que ens facilita molt l’estudi del paisatge: és 
fàcil de fer, de conservar, de transportar i complementa l’observació de la 
realitat.» Aquest recurs, a pesar de poder ser considerat com una font documental 
secundària, no perd la seua capacitat de motivar l’alumne o d’originar sensacions; 
com assenyala l’anterior autor: «Les fotografies també ens ajuden a mantenir [...] 
el rècord dels paisatges visitats i a reviure les sensacions i les emocions que vam 
sentir en directe.» 
 

Les fotografies contribueixen al record de les sensacions físiques o emocions 
percebudes d’un paisatge, com, per exemple, el color del cel o del mar (vista), la 
remor del mar o el refilet dels pardals (oïda), l’olor salitre del mar o el perfum de 
plantes com l’espígol (olfacte), el suau tacte de la brisa sobre la nostra cara (tacte) 
o el sabor dels fruits silvestres o del fenoll (gust). No obstant això, cal advertir 
que en les emocions pot haver-hi diferents sensibilitats segons la personalitat de 
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cada alumne i davant d’un mateix paisatge es poden produir valoracions, fins i tot, 
contrastades. 
 

Una altra aportació també assenyalada per Busquets és la de considerar que la 
fotografia ens permet observar paisatges que ningú no ha visitat mai o que no 
podran ser visitats perquè ja han desaparegut. 
 

En els llibres de text convé traure partit a les fotografies com assenyala 
Panareda: «Les fotografies que acompanyen els llibres de text no són per a fer 
bonic o com una cosa a banda de la lliçó [...] Quantes vegades llegim quatre 
pàgines sense comprendre exactament el que s’hi explica fins que veiem una 
fotografia!.» En els llibres de text recents els autors els donen un valor motivador 
i, fins i tot, en superposen diverses amb característiques diferents per a generar un 
debat o presentar un problema. 
 

Diapositives. Cal tenir en compte la necessitat d’enfosquir l’habitació per a 
veure, raó per la qual l’alumne no pot prendre notes. Aquest recurs té més valor 
il·lustratiu que narratiu, ja que, com que són fixes, no expressen el moviment, si 
bé, en canvi, es mostren més capaces de despertar automàticament l’emoció i la 
imaginació com a fonts del poder creatiu. A través seu, millor que en les 
fotografies, podem apreciar la qualitat del que s’hi ha representat per la perfecció 
dels enquadraments, la qualitat del color i la cura a assenyalar els detalls, ja que, 
no en va, la finalitat de l’elaboració és didàctica. S’utilitzen amb més assiduïtat en 
relació amb conceptes artístics, encara que són de gran utilitat en l’observació del 
paisatge. 
 

L’ús de diapositives es veu afavorit per:  
 
- La seua economia i facilitat d’obtenció o de realització. 
- La ductilitat que tenen, reflectida en les múltiples possibilitats de 

muntatge paral·lel, ampliació, combinació i successió. 
- La possibilitat de motivació per a l’alumne, ja que impliquen una ruptura 

significativa respecte al mètode de treball habitual. 
- La seua oportunitat en l’ensenyament de la geografia, ja que en aquesta 

matèria una bona imatge pot substituir la teoria, a vegades, i 
complementar-la, en d’altres. 

 
 A pesar d’aquests avantatges, una diapositiva mai no aconsegueix el valor de 
l’espai real, de l’observació immediata; no obstant això, permet superar en alguns 
casos la llunyania, la inaccessibilitat o les dificultats d’una informació dispersa 
que es desprèn de l’observació sobre el terreny. A més, facilita la comparació, 
tant evolutiva —és a dir, històrica— com simultània, de diverses imatges amb 
trets semblants, que permeten l’abstracció d’una informació concreta. 
 

La disposició de materials, en general, és valorada com a bona, les aules estan 
dotades de pissarra, clarions de colors, pantalla, projectors de diapositives, 
transparències, de vídeos, ordinadors i instruments complementaris de projecció. 
El problema és la subjecció de les taules i la posició fixa, en un lloc inadequat, de 
la pantalla. No obstant això, la innovació tecnològica fa que alguns d’aquests 
materials queden ràpidament desfasats o, per contra, que en sorgisquen de nous, 
els quals requereixen un determinat esforç inversor i capacitació professional. 
Aquest és el cas de la dotacions departamentals, que es troben en contínua 
renovació, o de la Facultat d’Educació i la Universitat. Convé recordar que 
aquesta última, a més de biblioteques, disposa de videoteques, col·leccions de 
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diapositives i, fins i tot, d’un Museu, un Arxiu Històric, un Observatori 
Meteorològic i un Taller d’Imatge i So. Les transparències han desplaçat en la 
Universitat l’ús de les pissarres. Les raons són diverses com exposarem 
seguidament, però en els nivells no universitaris el seu ús és reduït. Els avantatges 
d’utilitzar transparències els podem resumir tal com teniu tot seguit (TONDA: 
2001, 392): 

 
1. Qualsevol document en suport paper pot ser transformat en transparència 

amb una fotocòpia i viceversa. 
2. L’estandardització dels documents en fulls DIN A-4 en facilita la 

classificació i la conservació. 
3. Podem consultar les transparències sense haver de recórrer a cap instrument 

per a visionar-les. 
4. En classe, la projecció de transparències la podem fer a plena llum; de 

manera que l’alumne pot prendre notes si ho considerem pertinent. 
5. Permet superposar documents i facilitar la comparació o la descomposició 

d’un fenomen observat. 
6. Possibilita destacar la informació projectada recorrent a diferents 

estratègies, com ara punters, colors, formes, etc. 
7. S’aconsegueix una flexibilitat de la informació en l’adaptació de les 

programacions, al ritme de la classe davant de dubtes, dificultats, etc. 
8. Incrementa la capacitat d’exposició del docent i la comprensió en l’alumne. 
9. Afavoreix la memorització significativa; per exemple, de mapes 

conceptuals, esquemes, etc. 
 

La pissarra constitueix un altre material que permet recollir informació 
puntual. S’hi utilitza clarions de colors amb l’objectiu de destacar i jerarquitzar 
l’exposició. Convé usar tant els clarions de colors com la pissarra, perquè 
possiblement en la futura pràctica docent dels nostres alumnes és un dels pocs 
materials que trobaran en els centres educatius i en les aules. 

7.6 El cine, la televisió o el vídeo 

Aquests recursos no signifiquen cap element innovador en si mateixos. El 
caràcter innovador el confereix el docent, motivant, estimulant els alumnes. Molts 
docents consideren que els resten protagonisme; però aquesta impressió és 
errònia, perquè ells, per exemple, hauran de preparar les classes visionant el 
material, comprovar que s’adapta a les necessitats i capacitats dels seus alumnes, 
definir-ne la utilització, avaluar-ne els resultats, etc. D’altra banda, l’àmplia 
difusió ha contribuït que els alumnes, fins i tot, perden la motivació davant la 
introducció a classe d’un element nou. 
 

El cine, la televisió o el vídeo ofereixen la possibilitat de traslladar-se amb la 
imaginació i la lectura dels seus signes i imatges a espais i temps diversos, a móns 
coneguts i llunyans. Són un recurs que permet l’atracció d’estudiants amb baixos 
nivells d’interès i atenció ja que permeten als espectadors «participar» de les 
emocions dels protagonistes. A més, contribueixen a superar el pensament 
concret, egocèntric, per a accedir al formal, abstracte i, al seu torn, comprendre 
millor conceptes com la temporalitat, les relacions causa-efecte en la seqüència o 
la causalitat múltiple dels fets humans. 
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Un altre aspecte que cal considerar és el de la comunicació, que es veu 
agilitada en familiaritzar-nos amb conceptes referits a temps distints 
(historicopersonal). Tant Mallas com Ferrés insisteixen a advertir que els mitjans 
audiovisuals empren un llenguatge aparentment fàcil d’entendre, però si el 
considerem detalladament, requereix d’un cert esforç. Tampoc cal d’oblidar que 
el cine és un art en si, i que els dos utilitzen estratègies especials de comunicació. 
 

Hi ha la impressió que les pel·lícules releguen el docent a un segon pla en el 
procés d’aprenentatge i que per si mateixes són suficients per a transmetre tota la 
informació. No obstant això, és al docent a qui correspon traure el màxim profit 
d’aquest recurs. Com assenyala Lefranc, «un bon mestre utilitzarà amb profit una 
pel·lícula roïna, mentre que un mestre mediocre a penes traurà res d’una de 
qualitat». A més, el docent està obligat a intervenir-hi activament, perquè com 
assenyala Egly «l’única manera de garantir-ne l’eficàcia és no deixar mai que els 
sons i les imatges penetren soles en la classe». 
 

La pel·lícula de cine o de vídeo constitueix una font per al coneixement de la 
societat, les ideologies o l’evolució de l’ésser humà en societat. Al mateix temps, 
també facilita la comprensió de l’entorn en què es desenvolupa la humanitat. 
Podem concretar la potencialitat didàctica de les pel·lícules en la història de la 
manera següent: 

 

a) Ensenyament de la història en el cine. Proposem diseccionar una 
pel·lícula qualsevol amb l’objecte d’afavorir l’estudi d’un tema en concret 
(economia, moda, mentalitats, costums, etc.). 

b) Ensenyament de la història a través del cine. En aquest cas acudim al que 
es denomina cine històric amb el mateix objectiu. No obstant això, convé 
recordar que en aquest tipus de pel·lícules hi ha altres components no 
històrics (personatges, guions, decorats, etc.). 

c) Ensenyament del cine. S’utilitza per a aprendre la història del cine, ja que 
aquest, igual que ocorre amb la resta de les arts, és el fruit d’un context 
social. 

 
Per a un correcte aprofitament didàctic de les pel·lícules cal tenir en compte 

que hi ha una tendència a fer que l’alumne adopte una actitud passiva, raó per la 
qual el professor haurà de motivar els alumnes perquè desenvolupen la seua 
capacitat d’anàlisi i crítica. De la mateixa manera, cal desconfiar del didactisme, 
ja que els materials solen ser asseveratius i informatius i deixen poc de marge per 
a la recerca de l’essència de la pel·lícula. 
 

La potencialitat didàctica de les pel·lícules en relació amb l’entorn es concreta 
de la manera següent: 

 

a) La naturalesa mateixa del missatge és la que estimula afectivament. 
Aquest estímul afectiu és necessari, perquè ocasiona unes condicions 
d’adquisició més ràpides i de persistència més duradora. 

b) Afavoreix que l’alumne explore el missatge pel seu compte i que el 
docent observe les reaccions espontànies d’aquest. Després, es propicia el 
diàleg per a distingir la realitat de la ficció. 

c) Estimula la participació del docent.  
d) Possibilita el treball col·lectiu en l’aula i la interacció. 
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7.7 Condicionants físics en la disposició dels 
audiovisuals en les classes 

Per a la projecció d’audiovisuals als alumnes és recomanable: 
 
- Observar la distància mínima a la pantalla, l’angle màxim de visió i 

l’altura de la pantalla. 
- Utilitzar el vídeo en la classe habitual a fi de facilitar la concentració de 

l’alumne. 
- Evitar que els alumnes prenguen notes mentre veuen la pel·lícula a fi de 

millorar la recollida d’informació. 
- La duració màxima de les pel·lícules haurà d’estar amb relació a l’edat 

dels alumnes: 
 

a) 6-7 anys: 5 minuts. 
b) 8-10 anys: 10 minuts. 
c) 11-13 anys: 15 minuts. 
d) Més de 14 anys: entre 25 i 30 minuts. 
 

D’altra banda, convé tenir present algunes reflexions sobre l’observació de les 
imatges, perquè aquestes solen ser planes i presenten deformacions de la realitat; 
per exemple, amplien o redueixen el paisatge. Al mateix temps, la pèrdua de 
profunditat i l’orientació de la imatge en una direcció desconeguda per 
l’espectador en dificulta l’observació. 
 

En l’observació, però, també ha de superar l’obstacle del ritme i la rapidesa de 
les imatges. Per esta raó convé fer projeccions breus i, si és necessari, detenir la 
imatge o interrompre la projecció. 
 

Altres mancances de l’observació amb aquests materials són que l’experiència 
sensorial es redueix a dos sentits: la vista i l’oïda. Així, no és el mateix veure un 
prat, que trepitjar-lo, asseure’ns-hi, oldre’l, notar-ne la humitat o percebre’n la 
frescor o la calor. I, fins i tot, ni la percepció visual i ni l’auditiva amb aquests 
equips és idèntica a la que té lloc en contacte amb la realitat. 

7.8 Estratègies en la planificació de l’ús 
d’audiovisuals  

Rubio Benito recomana quatre maneres d’utilitzar el vídeo: 
 

1. Visionat inicial de tot el vídeo. El professor, posteriorment, busca el 
comentari i fomenta el diàleg. Finalment, el professor desenvolupa el tema 
genèricament. És a dir, s’intenta passar dels fets concrets als abstractes o 
genèrics, de l’escala local, a la regional, nacional, etc. 

2. El docent fa una introducció en la qual presenta els conceptes fonamentals 
de la matèria, que l’alumne haurà de descobrir durant el visionat, perquè 
posteriorment passe a fer uns exercicis en què es preguntarà sobre aquells 
conceptes. 

3. El docent exposa tot el tema i, al final, els alumnes contesten els exercicis. 
El vídeo es reserva per a l’autocorrecció i fixació de conceptes. 
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4. El docent lliura un dossier als alumnes amb informació, a continuació, els 
alumnes s’impliquen treballant en grup en la interpretació dels documents i, 
finalment, el visionat del vídeo permet fer el debat i un comentari global en 
què fixen els conceptes. 

7.9 Exemplificació 

Com a exemple per a aquest apartat hem triat el comentari d’una pel·lícula. Hi 
ha nombroses maneres i propostes d’abordar-lo. A continuació n’exposem una, 
orientada especialment cap a una pel·lícula històrica: 

 

a) Identificació de la pel·lícula 
b) Anàlisi: caldrà considerar els aspectes següents: 

- El tema i la idea central 
- La reconstrucció argumental 
- El reconeixement dels personatges, tant individuals com col·lectius 
- La localització de l’espai i del temps 
- La comprensió de l’entorn històric o geogràfic 
- El posicionament del director de cine 
 

c) Valoració de la pel·lícula: es busca que emeten judicis de valor, però 
sempre intentant, segons l’edat dels alumnes, que l’opinió estiga com més 
argumentada millor. 

7.10 Catàleg  

UNED 
 
AZCÁRATE, B.; AZCÁRATE, M.V.; SÁNCHEZ, J., Un mundo desigual, UNED, 
Madrid, 1997. 
El mapa, UNED. 
La dinámica atmosférica, UNED. 
Clima y vegetación, UNED. 
Teledetección y medio ambiente, UNED. 
Las rocas y el relieve, UNED. 
El modelado kárstico, UNED. 
Los relieves estructurales, UNED. 
Los paisajes agrarios, UNED. 
Desarrollo urbano de las áreas metropolitanas, UNED. 
Desarrollo urbano del área metropolitana madrileña, UNED. 
Análisis de la ciudad, un espacio heredado, UNED. 
Análisis de la ciudad, un espacio objetivo y espacio percibido, UNED. 
Centros históricos, UNED. 
Distribución espacial y crecimiento de la población mundial, UNED. 
Del espacio agrario al espacio rural, UNED. 
Espacios industriales, UNED. 
Espacios de ocio y turismo, UNED. 
Áreas de montaña, UNED. 
El mar, un espacio disputado, UNED. 
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8. Llibres de text 

8.1 Enquesta inicial 

a) Per què penses que es habitual recórrer tant al llibre de text en l’ensenyament? 
b)  Quins criteris penses que són fonamentals per a seleccionar el llibre de text? 

8.2 Objectius didàctics 

• Seleccionar criteris de valoració 
• Analitzar els llibres de textos 
• Superar la dependència excloent del llibre de text 
• Destacar els avantatges i els inconvenients dels llibres de text 

8.3 Continguts didàctics 

• Tècniques d’anàlisi 
• Els avantatges dels llibres de text 
• Els inconvenients dels llibres de text 

8.4 Introducció 

El llibre de text es presenta com un recurs molt difós i consolidat en diversos 
mitjans educatius. L’àmplia acceptació es deu essencialment a la comoditat que 
implica, tant per als professors com per als alumnes. El preu, encara que 
significatiu, en general no comporta cap barrera per a utilitzar-ne. Els avantatges 
són múltiples per al professor (estalvi de temps, d’esforços, etc.), però també per a 
l’alumne (no ha de copiar, disposa de més qualitat, imatges, textos, etc.). Això no 
obstant, té una greu deficiència, difícil d’esmenar per les editorials, i que influeix 
decisivament en l’àrea de Coneixement del Medi: el distanciament del «medi» 
més pròxim a l’alumne. Un altre problema més ocult, però no per això més 
important, és la interpretació que les editorials fan de la normativa, dels processos 
d’aprenentatge, etc.; una circumstància que contribueix a condicionar i limitar la 
labor dels docents. Aquesta visió contradictòria ha estat evidenciada en distintes 
obres i, fins i tot, ha estat objecte de debat. En aquest sentit recollim les línies 
següents (SOUTO GONZÁLEZ: 1998): «Para editores y autores, los libros de texto 
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suponen la mejor síntesis ordenada y pública del saber existente y, como tal, 
constituyen un referente básico en la programación escolar.» Sánchez Sánchez 
(1996) assenyala que «a pesar de todos los nuevos recursos didácticos [...] que 
han aparecido y que hoy se están desarrollando, el libro de texto sigue siendo un 
material básico y sumamente útil en la enseñanza aprendizaje [...] escolar». 
Paradoxalment aquest mateix autor assenyala, i això pot ser contrastat en la 
pràctica, que la mateixa reforma educativa ha impulsat l’ús del llibre, perquè les 
editorials s’han encarregat d’incorporar i publicar els nous llibres de text realitzats 
per grups d’experimentació en la reforma. Això ha contribuït al fet que el «libro 
de texto está pasando de ser un texto escrito con algunas ilustraciones a 
convertirse en una colección de recursos didácticos, portadores de hechos, 
conceptos, procesos y actitudes. Sin embargo, también han existido personas que 
han criticado estos materiales, señalando que a través de éstos se reproduce una 
cultura estereotipada y se anula la actividad creadora de los alumnos».  
 

Aquests avantatges i inconvenients, i d’altres, han de ser tinguts en compte pel 
futur docent, perquè si bé en els primers anys de treball els llibres de text li 
permetran superar algunes de les dificultats inicials, amb el temps s’adonarà de la 
importància d’aproximar l’alumne a les seues experiències i al seu entorn. Per 
tant, aquestes últimes consideracions són les que s’utilitzen per a argumentar la 
conveniència d’elaborar els nostres propis recursos i materials didàctics. També, 
cal destacar l’atracció i la motivació que constitueix per al docent desenvolupar 
els propis materials didàctics o adaptar-los i utilitzar-ne d’altres fets per companys 
en circumstàncies semblants. No obstant això, convé també tenir en compte que 
molts docents es veuen obligats a renunciar a elaborar els seus propis materials, a 
causa de les esgotadores jornades laborals que tenen, principalment en 
l’ensenyament privat, i a causa d’altres de caràcter personal relacionades, per 
exemple, amb l’atenció a la família. En aquesta línia, convé destacar la parquedat 
d’ajudes públiques, tant econòmiques com de permisos, que concedeix 
l’Administració per a elaboració d’aquests materials. 
 

Un altre aspecte del llibre de text que convé destacar és la relació que manté 
amb l’estructura de poder i com els canvis en aquesta afecten els objectius, 
continguts, mètodes, etc. que recullen els manuals escolars (SOUTO GONZÁLEZ: 
1998): «Desde los inicios de la institucionalización de la escuela en el Estado 
Liberal, los manuales escolares tienen una gran importancia en la difusión de los 
datos históricos y geográficos. La aprobación de los libros de texto estaba sujeta a 
un fuerte control por parte de la Administración.» 
 

No obstant això, les modificacions no sempre es duen a terme al mateix temps 
que canvien les institucions publiques i les permanències són considerables 
(SOUTO GONZÁLEZ: 1998): «Era tal el peso de las rutinas y hábitos en la 
confección de manuales escolares que la estructura de estos no cambiaba a pesar 
de las transformaciones legislativas, aun cuando aumentaba el número de 
materiales complementarios disponibles [...] El análisis realizado por Juan Mainer 
respecto a los libros de texto [...] en los años noventa, revela que son escasos los 
cambios en la concepción de contenidos, de la metodología y de la evaluación.» 
 

Cañal (1997) coincideix a destacar el paper escassament innovador de les 
editorials. Dos són els arguments: en primer lloc, sosté que elaborar unitats 
didàctiques significatives, contextualitzades, activadores, i regulades per les 
prescripcions de l’Administració educativa és més difícil que actualitzar els 
llibres de text. En segon lloc, però no per això menys important, manifesta que les 
editorials no volen arriscar-se en les seues publicacions perquè suposen que els 
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principals clients que tenen, els professors, prefereixen la seguretat del que ja 
coneixen a l’aventura dels nous materials. D’altra banda, com assenyala Imbernon 
(1992), l’estructura del llibre de text (lectura-explicació-exercici-prova-
explicació-exercici-prova) redueix l’alumne a simple receptor dins d’una 
metodologia tradicional. 
 

Inconvenients com els que hem presentat anteriorment han conduït alguns 
autors com ara Palomo García i García Soriano (1994) a proposar com a mal 
menor una sèrie de suggeriments a fi que les editorials puguen pal·liar una part 
dels efectes negatius dels llibres de text: 

 
«La mejora de estos materiales pasaría por: 
 

a) Posibilitar distintos grados de acercamiento y aprendizajes para la 
diversidad de alumnado al que va dirigido. 

b) Ofrecer diversidad de materiales y de actividades que no sólo 
motiven, sino que permitan un diferente grado de concreción. 

c) Potenciar e incluir actividades con un mayor equilibrio de contenidos. 
Los materiales actuales adolecen de cargar las tintas sobre contenidos 
de tipo conceptual, dejando un poco de lado lo procedimental y 
actitudinal. 

d) Incluir contenidos de ámbitos o temas transversales, no sólo porque 
se establece así legalmente, sino porque la sociedad lo demanda y 
porque son una forma de acercarse a la forma de ver el mundo del 
alumnado, rompiendo con la prepotencia de las áreas como forma 
única de organización de los conocimientos. 

e) Procurar una mayor adecuación a los contextos del alumnado, de 
forma que los contenidos que se aborden sean más contrastables con 
la realidad, como demanda la etapa de las operaciones concretas de la 
psicología genética. 

f) Dotar a los contenidos abordados de actividades más abiertas, de 
manera que se puedan concretar o resolver de acuerdo con el 
conocimiento y desarrollo del alumnado». 

8.5 Criteris per a la selecció del llibre de text 

La comoditat de l’ús del llibre de text és un obstacle difícil de superar i, per 
tant, en el millor dels casos el que hem de fer, com a docents, és seleccionar el 
menys dolent. Per a fer-ho, recomanem utilitzar la següent plantilla realitzada pel 
CEP de Castelló a fi d’analitzar i seleccionar el llibre de text: 
 
1. Adequació a la normativa que fixa el currículum en l’etapa primària del País 
Valencià. 
 
2. Anàlisi dels continguts. 

2.1. Predomini/equilibri de continguts (procedimentals, conceptuals i 
actitudinals). 

2.2. Adequació al cicle/nivell 
- Dels continguts seleccionats. 
- Del tipus de llenguatge utilitzat. 

2.3. Tractament dels continguts. 
- Explicitació d’idees prèvies amb relació als continguts que 



74 Els recursos didàctics en l’ensenyament aprenentatge de les ciències socials 
 

 

s’ensenyen. 
- Plantejament disciplinari. 
- Facilita la globalització. 
- Facilita la utilització/recerca d’informació (fonts orals, escrites, 

audiovisuals, restes materials, etc.) 
2.4. Errors conceptuals 

- Explícits 
- Induïts 

2.5. Tractament de la informació gràfica (il·lustracions, dibuixos i croquis). 
- Rellevants per al desenvolupament de la unitat. 
- Irrellevants (per a reomplir). 

 
3. Anàlisi del procés d’ensenyament aprenentatge. 

3.1. Adaptabilitat i adequació a l’alumnat. 
- Obertura/tancament de materials. 
- Atenció a la motivació, interessos i capacitats. 
- Grau d’estructuració i cohesió del material. 
- Estratègies d’aprenentatge. 
- Tipus d’interacció que provoca. 

3.2. Estil d’ensenyament aprenentatge que se’n desprèn. 
- Obertura/tancament de materials. 
- Atenció a la motivació, interessos i capacitats. 
- Grau d’estructuració i cohesió del material. 
- Estratègies d’aprenentatge. 
- Tipus d’interacció que provoca. 

 
4. Atenció a la diversitat. 

4.1. Possibilitat d’adaptacions curriculars. 
4.2. Interculturalitat. 
4.3. Sexisme (gràfic i textual). 
4.4. Educació ambiental. 
4.5.Educació per a la salut i el consum. 

 
5. Avaluació. 

5.1. Amb relació als continguts. 
5.2. Amb relació al moment d’avaluar. 
5.3. Amb relació a temes transversals. 

 
6. Grau d’autonomia del professorat. 

6.1. Paper del professor. 
6.2. Orientacions i ajudes. 

8.6 Activitats 

a) Elabora el mapa conceptual del tema. 
b) Busca un llibre de text, analitza’l i valora’n els avantatges i els 

inconvenients. 
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8.7 Autoavaluació 

- Contesta les preguntes de l’enquesta inicial del tema. 
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