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RESUM
El següent treball presenta un estudi sobre la 

interdisciplina curricular en l’educació secundaria 
obligatòria que abasta: 

- una cerca teòrica sobre la interdisciplina curricular
- una cerca pràctica sobre la realitat de la interdisciplina 

curricular a Lleida. S’investiga el coneixement que 
tenen els docents actuals sobre aquest tema i quines 
són les principals dificultats amb les què es troben 
quan volen dur a terme un projecte

- una proposta d’innovació, un projecte interdisciplinari 
sobre la problemàtica de la obesitat el qual té en 
compte les dificultats obtingudes en els resultats  de la 
cerca pràctica.

REFERÈNCIES

INTRODUCCIÓ
Actualment, l’educació es troba immersa en una societat 

que canvia constantment i que no para d’evolucionar. 
Aquesta evolució provoca una incertesa, ja que no se 
sap com s’ha d’ensenyar als alumnes.

Dins d’aquesta incertesa, però, hi ha una afirmació que 
és segura ‘el que sí que sabem és que l’escola actual 
no satisfà els canvis que s’estan produint’ (Buscà, 
2005).

L’educació actual
L’educació ha de servir per formar persones i ciutadans 
ben informats i sobre tot ètics, cívics i solidaris; ja que 
aquests són els conductors de la societat del futur. 
L’objectiu fonamental de l’ensenyança és proporcionar 
als joves una formació plena. 

La interdisciplina curricular
La interdisciplina és un pas important per aquest canvi 
necessari en l’educació “no existe casi ningún problema 
que no pueda ser afrontado interdisciplinariamente y que 
no requiera una multiplicidad de competencias”
(Antiseri,1972;51)

Aquesta interdisciplinarietat esdevé una estratègia que 
possibilita el desenvolupament d’una competència tan 
valuosa com és  l’aprendre a aprendre.

Així doncs, haurem de treballar amb un coneixement 
constructivista:
-partint dels coneixements previs que els alumnes ja 
tenen
-motivant i donant sentit a les activitats
-fomentant aprenentatges de complexitat progressiva
-ensenyant procediments estratègics d’aprenentatge
-deixant que l’alumne sigui el protagonista del procés i 
que sigui qui mostri voluntat i motivació per aprendre

Dificultats dels projectes interdisciplinaris
Els projectes interdisciplinaris, però, no són fàcils de dur 
a terme, doncs els docents han de superar un seguit de 
dificultats les quals poden anar lligades a:
·Dificultats de la pròpia disciplina (programa, llibre,...)
·Dificultats lligades a l’equip docent (posicionament 
personal, adquisició de rols,...)
·Dificultats externes a l’equip docent (flexibilitat a l’hora 
d’innovar, temporització,...)
·Dificultats quotidianes (prejudicis, rutines, bloqueigs)

(Castañer y Trigo, 1996)

CERCA PRÀCTICA
L’objecte d’estudi és el coneixement de la interdisciplina 

curricular i les principals dificultats d’aplicació. La 
mostra representa el 50%, entrevistant sis dels dotze 
centres públics de Lleida que ofereixen estudis de 
ensenyament secundari obligatori 

L’instrument
Entrevista de vint-i-quatre preguntes, dues dimensions i 

deu variables. 

Resultats i conclusions
Coneixement de la interdisciplina curricular:
- més d’un 50% sap que la LOE i la LEC impulsen el 

coneixement interdisciplinari. 
- un 50% llegeix articles , i només un 16,7% llegeix 

llibres que parlin sobre el tema. Només un 16,7% 
s’informa de les novetats. 

- cal destacar que un 66,7% ja han participat en 
projectes. El 16,7% restant que no ha participat en 
cap projecte manifesta tenir-ne ganes. 

Dificultats:
-el marc escolar i les direccions dels centres ho 

promouen
-hi ha una major predilecció per buscar el docent amb el 

què es treballa més a gust que no per la matèria més 
compatible

-material i instal·lacions són factor condicionador però 
complementari

-la pròpia matèria pot condicionar més hores de 
dedicació en el disseny del procés però no impedir un 
projecte.

Títol: Eliminem lEliminem l’’obesitat?obesitat?
Curs : 4t d’ESO, sis sessions
Metodologia : petits grups, de caire cooperatiu. 
Buscar informació - posicionar-se mitjançant debats -
arribar a un acord comú.
Avaluació: realització d’un pla individualitzat amb 
pautes de nutrició i d’activitat física per a un malalt real 
d’obesitat.
Matèries : Educació Física, Biologia, Ciències socials, 
Matemàtiques, Llengües, Tecnologia, Visual i Plàstica. 
Continguts :
1. Què és l’obesitat: Definició de la malaltia, què la 
provoca.
2. Malalts d’obesitat: Afectacions de la vida diària 
(higiene, activitats diàries,...), malalties sobrevingudes, 
relació amb els altres, activitats d’oci.
3. L’obesitat actualment: estadístiques a nivell global i 
local.
4. Càlculs: IMC, freqüència cardíaca (FC) màxima /, 
treball amb percentatges de la FC, càlcul del 
metabolisme basal.
5. Nutrició: què és una dieta saludable i equilibrada, 
càlcul de les quilocalories dels aliments.
6. Disseny pla individualitzat

CONCLUSIONS
La cerca teòrica ens ha permès aprendre més sobre la 
interdisciplina curricular i els projectes interdisciplinaris.
La cerca pràctica ens ha permès copsar la realitat dels 
centres, la interdisciplina ja és coneguda pels docents 
actuals. 
Finalment, amb la proposta de futur es vol animar als 
docents a participar en un projecte, en el qual els 
alumnes treballin de forma deductiva i molt 
competencialment un tema tant important com és la 
problemàtica de la obesitat.

- Castañer,M; Trigo, E. (1998) Globalidad e interdisciplina curricular en la 
enseñanza secundaria. Propuestas teórico-prácticas. Inde. 2ª edició. 1998. ISBN 
84-87330-44-4
- Coll, C. Palacios, J. Marchesi, A (comp.). (2001). Desarrollo psicológico y 
educación II. Psicología de la Educación. Madrid: Alianza
-Moreno, B.; Charro, A. (2007) Nutrición, Actividad Física y Prevención de la 
Obesidad: estrategia NAOS. 1ª edició. Madrid: Editorial Medica Panamericana. 
ISBN: 978-84- 9835-122-4
- Buscà Donet, F (2005) Educación física escolar y transversalidad curricular. Un 
estudio de casos para el anàlisis y diseño de tareas motrices significativas. 
Universitat de Barcelona: Facultat de Formació del professorat. Departament de 
Didàctica de L’Expressió Musical y Corporal. Tesis doctoral: dirigida per Drs. 
Marta Castañer i Oleguer Camerino. (inèdit)

A grans trets, 

tenim:

El que realment 

necessitem és:

Aprenentatge per 

repeticions

Innovació

Tasques tancades Tasques obertes

Continguts lligats als 

llibres de text

Treball en petits 

grups

Matèries per 

separat

Ensenyament útil, 

significatiu i 

aplicable a la realitat

Professor imparteix 

coneixement

Alumnes partíceps 

en el procés 

d’aprenentatge

DIMENSIÓ 1
CONEIXEMENT

Coneixement del suport legal

Coneixement de possibles recursos

Pròpia experiència

DIMENSIÓ 2
DIFICULTATS

Marc 
escolar

Equip docent

Relacions personals amb l’equip

Recursos materials/instal·lacions

Disciplina

Horaris

Personals

Així les dues principals dificultats són:
1. La dedicació, les hores i l’esforç que hi ha de 

dedicar el docent en preparar-ho tot
2. Els horaris estipulats dels docents actualment


