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1. Desplegar:  comporta “obrir” completament un objecte, o una idea, per comprovar o 
bé què conté o bé per aprofitar-ho en tota la seva extensió, en totes les seves 
possibilitats. Es desplega quelcom que és molt extens o que està comprimit i que, per 
tant, es fa difícilment transportable, o comprensible, si abans no s’ha plegat o bé 
quelcom que s’ha hagut de col·locar en un espai reduït. 
 
2. Aquest significat s’ajusta perfectament a  tasca, bàsica, que haurien de 
desenvolupar els equips docents dels centres educatius de les diverses etapes: 
DESPLEGAR  ELS COMPONENTS CURRICULARS  (Objectius, continguts i criteris 
d’avaluació) dels Decrets 142 i 143/2007 i 181/2008 que fixen els ensenyaments de les 
dues etapes obligatòries i del parvulari. Quan hom els cerca en la seva versió legal, al 
DOGC, comprova que, efectivament, estan molt comprimits i que es fa necessari 
desplegar-los. Quan els llegim ens adonem que: 
 

. Estan redactats de manera “concentrada”, contenen molts components. 

. Utilitzen conceptes complexos, sovint hiperònims 

. En el seu redactat no resulten d’utilitat per la programació didàctica. 
 

Això és així, bàsicament, per quatre raons: 
 

. El redactat s’ha d’ajustar al format i la sintaxi dels textos legals publicats en el 
diari oficial, en aquest cas parlem dels Annexes II dels esmentats decrets. 

. No tindria cap sentit una publicació extensa que obligués els centres a ajustar-
s’hi ja que, per experiència, sabem que un currículum extens no produeix altra 
cosa que neguit (recordeu si no els que es van publicar a partir de la LOGSE, 
extensíssims) 

. Suposaria una incoherència amb altres normes legals vigents, en alguns casos 
de rang superior: la LOE, la Llei 12/2009 d’educació i el Decret 102/2010 
d’autonomia dels centres educatius. 

. Només els mestres i professors de cada centre poden estar en condicions de 
definir el currículum que més el convé als seus alumnes i al seu context. 

 
3. En els Annexes II dels decrets d’escolaritat obligatòria (i a “l’annex” del de 
parvulari)hi trobem tres tipus de components curriculars  per a cadascuna de les 
àrees, en diversos nivells de concreció: 
 
- Objectius d’àrea : d’etapa en el cas d’educació primària i de nivell en el d’educació 

secundària. 
- Continguts : de cicle per a educació primària i de nivell, també, per a educació 

secundària. 
- Criteris d’avaluació : també de cicle per a educació primària i de nivell, altre cop, 

per a educació secundària. 
 
4. Tradicionalment, però, els docents de les diverses etapes han estat poc “amics” 
d’aquesta mena de decrets i han preferit deixar la feina de selecció i concreció dels 
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components curriculars en mans dels autors dels llibres de text de les diverses 
editorials. A parer meu, un error considerable, perquè, de fet, suposa acceptar que 
algú altre, que no sap res del context educatiu del centre, decideixi què i com cal 
treballar a les aules. I, també, perquè ha suposat, en molt casos, limitar el potencial de 
creativitat pedagògica de molts bons mestres i professors. 
 
5. Per efectuar un desplegament “com cal” es fa necessari, abans que res, 
comprendre la naturalesa i el significat dels diversos elements curriculars, entendre 
què “tenim a les mans”. Què són i representen cadascun d’aquests components?: 
 
Els objectius  representen els fins a aconseguir, allò que es pretén que els alumnes 
assoleixin en relació a cadascuna de les matèries. A cadascuna de les etapes, però, 
es concreten de manera diferent: 
- Al parvulari es descriuen de cicle, genèrics, de manera global i no vinculats a cap 

de les tres àrees curriculars. Decisió que, particularment, trobo molt encertada ja 
que dificulta el costum, malauradament habitual, de fixar-los per àrees.  

- A l’educació primària es defineixen “d’etapa”, però per a cadascuna de les àrees 
curriculars, és a dir, per exemple, hi ha objectius de lectura de primària, però no 
pas de cicle inicial, ni de cap altre. 

- A l’educació secundària obligatòria, en canvi, es proposen objectius, també per a 
cadascuna de les àrees, però de nivell (per als quatre cursos) 

 
Exemple de CI: 
Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel•lícules, informatius), dels mitjans de 
comunicació o de les tecnologies de la informació i la comunicació, i fer-ne una lectura 
crítica i creativa 
 
Els continguts. Si hom cerca el significat del mot “contingut” hi trobarà: cosa 
continguda dins una altra; part significativa d’una unitat. Per tant, els continguts 
representen les “peces”, els “materials”, amb què haurien de treballar els alumnes per, 
suposadament, assolir els objectius que se’ls proposen. Com en el cas dels objectius, 
la seva presentació en els diversos decrets curriculars, no és coincident a les diverses 
etapes: 
- Al parvulari i per a l’educació primària els continguts es presenten, per àrees i per 

cicles. 
- A l’educació secundària, en canvi, se’n proposen per àrea, també, però per a 

cadascun dels quatre nivells, de manera diferenciada. 
 
Exemple de CI: 
Comprensió de les informacions més habituals de classe, de la vida quotidiana i dels 
textos vinculats a continguts curriculars en qualsevol dels formats possibles i de forma 
conjunta a partir del text, imatges o esquemes. 
 
Els criteris d’avaluació , per la seva part, volen ser “la mesura”, uns redactats que ens 
han de permetre saber i dir, justificadament, si un alumne “se’n surt”, si ha assolit 
cadascun dels objectius que el seu mestre o professor havia previst. Es presenten de 
manera similar als continguts, és a dir: 
- Al parvulari i a l’educació primària els criteris es presenten, per àrees i cicles. 
- A l’educació secundària, en canvi, se’n proposen per àrea, també, però per a 

cadascun dels quatre nivells, de manera diferenciada. 
 
Exemple de CI: 
Comprendre i extreure informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals 
adequats a l'edat i presentats en diferents suports. 
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6. Quina relació quantitativa han de tenir aquests tre s components, entre ells? 
Abans de donar resposta a la pregunta es fa necessari efectuar diverses 
consideracions: 
- Hauria de ser obvi, tot i que de vegades no és així, que allò que primer s’hauria de 

plantejar un professional de la docència haurien de ser els objectius (què pretén 
per a uns determinats alumnes en una àrea determinada?). 

- Un cop definits els objectius, un professional, haurà de pensar amb quins 
continguts caldrà que els alumnes treballin per, suposadament, assolir els objectius 
previstos: s’haurà de preguntar: Quins continguts hi ha “dins d’aquest” objectiu? 

- Un cop identificats i seleccionats els continguts, serà el moment, no pas abans, de 
pensar en activitats: de seleccionar-les o dissenyar-les.  

- Finalment, els criteris d’avaluació seran la mesura i mesures que emprarem per 
verificar fins quin punt s’ha assolit un determinat objectiu. 

 
I ara sí, anem per la resposta a la pregunta plantejada anteriorment: Quina relació 
quantitativa han de tenir aquests tres components, entre ells?, dit col·loquialment: de 
quins n’hi ha d’haver més o menys?. Lògicament, no hi pot haver una única resposta; 
ara bé, el que si podem és aplicar el sentit comú per mirar de trobar pistes de 
resposta: 
 
- A l’interior d’un objectiu MAI hi pot haver un únic contingut. 
- Per tant, habitualment, hi ha d’haver més continguts que no pas objectius, en un 

desplegament curricular, també en una unitat didàctica. 
- Els continguts, la majoria, no es relacionen amb un únic objectiu. 
- En conseqüència, en una unitat didàctica, un mateix contingut el podem relacionar 

amb més d’un objectiu. 
- Per verificar que un alumne ha assolit un determinat objectiu ens són necessaris 

els criteris d’avaluació. Quants? Només un per cada objectiu? Si ho fem així, 
l’única cosa que farem és modificar el redactat de l’objectiu; ens servirà de ben 
cosa. 

- Per tant, lògicament, cada objectiu l’hauríem de vincular diversos criteris 
d’avaluació 

 


