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GEA-CLÍO PLANTEJA LÍNIES DE TREBALL PER A LA IMPLANTACIÓ 

DELS ÀMBITS DE CONEIXEMENT EN PRIMER ESO 

Davant la mesura de la Conselleria d’Educació, anunciada el 28 d’abril (2020), sobre la 

possibilitat d’agrupar les matèries científiques i sociolingüístiques en àmbits de coneixements 

en 1r d’ESO, el grup d’investigació i innovació pedagògica Gea-Clío vol cridar a la reflexió 

sobre aquest procediment i plantejar una sèrie de línies de treball. 

Considerem que el punt de partida de la situació actual dels àmbits es caracteritza per una 

manca de propostes específiques d’interpretació del currículum. Així mateix, els àmbits s’han 

limitat en la majoria dels casos als grups considerats “especials”, com PMAR o FPB. Però la 

recerca ens diu que hi ha una major quantitat de l’alumnat que necessita un canvi dels 

continguts curriculars i la seua metodologia.  

Des de Gea-Clío volem posar en valor algunes experiències d’instituts com l’IES Font de Sant 

Lluís (València) que treballen d’aquesta manera des de 2013, a més a més de l’experiència 

acumulada a programes com els PDC (Diversificació Curricular). S’ha de considerar que el 

treball per projectes interdisciplinaris en àmbits de coneixement suposa un diàleg entre matèries 

acadèmiques amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge de l’alumnat. El nostre grup d’innovació 

i investigació pedagògica considera que és una via positiva per abordar l’aprenentatge del 

currículum des d’una manera oberta, problematitzada i coordinada. 

No obstant això, atenent a les deficiències que hem observat en els darrers anys, pensem que la 

proposta de Conselleria ha de vindre necessàriament acompanyada d’una sèrie de mesures: 

1) Creació d’un grup de treball amb professorat en actiu que interprete el currículum i faça 

propostes curriculars dels àmbits. La realitat deficient dels manuals escolars d’àmbit i la 

manca d’una normativa específica fa que, molt a sovint, es caiga en la improvisació. 

Aquest grup hauria de començar a funcionar en maig per tal de dissenyar propostes 

específiques als centres, que els adaptaran a cada realitat. 

2) Adopció d’un model crític d’ensenyament que no caiga en els enfocaments pragmàtics 

o exclusivament tecnològics. Concebem el coneixement com una ferramenta per bastir 

una ciutadania democràtica i crítica i els àmbits no hi poden renunciar. 

3) Enfortir l’oferta formativa de treball dels àmbits entre diferents centres mitjançant 

seminaris i propostes específiques dels CEFIRE. Pensem que el professorat de 

didàctiques específiques de l’àmbit universitari pot col·laborar en aquestes accions 

formatives.  

4) Compromís dels centres per atorgar aquests grups a personal definitiu, compromès amb 

els àmbits, i fer un seguiment dins del marc del projecte educatiu de centre. 

5) Reducció de ràtios de manera generalitzada com a complement d’aquesta mesura. 

Creació de reforços gratuïts per a suplir les carències provocades per la situació de 

pandèmia. No pot haver més de 15 alumnes per aula.  

6) Reducció de l’horari lectiu del professorat. Ensenyar matèries que no són pròpies 

suposa un esforç que s’ha de reconèixer en termes horaris per garantir la formació i la 

coordinació.  

7) Assegurar la qualitat de l’oferta dels àmbits. No es pot caure en l’errada de la 

simplificació del coneixement o la disminució de la seua varietat i complexitat, ja 

aquest continua sent l’únic mecanisme d’igualació i de superació de les desigualtats 

socials i econòmiques. 
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Des de Gea-Clío cridem a la consideració d’aquests punts i ens posem a disposició de 

l’Administració educativa per respondre a les necessitats actuals de l’ensenyament, com venim 

fent des de fa més de 30 anys. 
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