
 

OBJECTIUS EDUCATIUS ANUALS 
 
Un objectiu és “el resultat esperat com a conseqüència de determinades activitats, 
que pot ser observable i avaluable”. 
 
Els objectius educatius són les conductes desitjables que s’espera que siguin 
adquirides pels infants. Són ideals que poden o no assolir-se, però la formulació dels 
quals és essencial perquè orienten la nostra tasca. 
 
Per què cal formular-los? 
 

- Perquè necessitem expressar amb paraules comunes a tot l’equip de caps 
allò que volem aconseguir. Només així sabrem si realment perseguim els 
mateixos fins. 

 
Si dialoguem sobre què volem treballar, què volem transmetre... 
sabrem si com a equip de caps estem d'acord a aconseguir els mateixos 

propòsits o no. 
 
- Perquè necessitem orientar el treball educatiu, fer-lo coherent amb els nostres 

valors. 
 
- Per pura honradesa davant els infants/joves i les seves famílies. 
 

El nostre treball educatiu ha de ser transparent, sense res a amagar. 
 

Es tracta que els objectius arribin a ser conscientment assumits pels 
infants/joves en el seu procés educatiu. En conseqüència han de ser explícits, 
s’han de discutir, acordar, escriure, revisar... 
 

- Perquè permeten la selecció del tema, activitat, mètodes i materials 
necessaris. 

 
- Perquè proporcionen pautes per a avaluar. 

 
Classificació d’objectius segons el termini de temps 
 
Durant el curs, a l'agrupament treballem 3 nivells d'objectius, que diferenciem 
segons "com siguin de concrets": 
__________________________ Objectius de curs, més generals i abstractes. 
________    _______    _______ Objectius de trimestre, més clars i específics. 
__  __  __    __ __ __    __ __ __ Objectius d'activitat, més pròxims i concrets. 
 
Tots els objectius d'un mateix nivell han de ser igual de concrets. 

 
No podem parlar d’adquirir una consciència social crítica” i “cosir-se un botó” al 

mateix temps. 
 
 
Com formulem els objectius educatius? 
 



 

Els objectius educatius es refereixen al comportament d’infants i joves, han de regir 
les activitats i han de ser assolibles i avaluables. Per tant, els objectius 
 

- han d’estar centrats en l’activitat de l’infant/jove, 
- han de ser coherents amb els nostres ideals, amb la resta d'objectius i amb les 

necessitats del grup, 
- han de ser realistes, és a dir, hem de poder-los assolir amb el temps i els 

recursos de que disposem, 
- han de ser integrals, implicant totes les dimensions de la persona 
- han de ser formulats amb verbs actius que indiquin l’habilitat concreta que es 

pretén, 
 
(la unitat ha d'aprendre a ...) i llavors ja surt sol: "ballar el twist”. 

 
- han de ser observables perquè és l’única manera d’avaluar-los eficaçment, 
- han de ser unitaris (formular-ne tants com siguin precisos sense ajuntar-los), 

Per a formular-los podem seguir els següents passos: 
 

1. Tenint en compte les característiques de la unitat, fer una pluja d’idees sobre 
temes a treballar. Procurem ser originals i creatius. 

2. Revisar cada una d’aquestes idees i redactar-les com a objectiu. D’entrada 
amb un llistat n’hi ha prou; després, si ho creiem necessari, podem fer una 
explicació. 

3. Ordenar i organitzar els objectius (es pot diferenciar els generals dels 
específics). 

4. Relacionar objectius i temps. 
 
Objectius educatius anuals 
 
Els objectius de curs són els més generals i abstractes. Marquen clarament la línia que 
volem seguir, dibuixen l'esquelet del curs i ens fan de guia a tothora. 
 

- Han d’enllaçar l’etapa educativa anterior amb la següent. 
- Haurem de tenir en compte els objectius treballats en anys 

anteriors a l’hora de formular els objectius d’aquest curs. 
- S'han d'exposar als pares a principi de curs, contrastar-los, i 

respondre amb paciència qualsevol dubte o aclariment. 
- Cal tenir-los sempre presents, quan formulem els objectius de trimestre i en cada 

situació. 
 
3 o 4 objectius anuals és un número assequible. 
 
Uns exemples d’objectius anuals són: 
 

- Conèixer diferents maneres d’orientar-se a la muntanya. 
- Entendre l’estructura interna de l’Agrupament. 
- Respectar l’entorn natural 
- Comprometre’s amb les decisions de la unitat. 
- Identificar la vegetació pròpia del nostre entorn natural. 
- Tocar la guitarra. 



 

A continuació hi ha espai per escriure els objectius educatius de la unitat per aquest 
curs. 
 


