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Components per matèria

Presentació Competèncias
Específiques

De etapa

Sabers bàsics

Dividits en:
1Blocs
1.1Subblocs
1.1.1Grups

Infantil 1er cicle - 2n cicle

Primària 1 cicle - 2n cicle
3r cicle

Secundària 1er curs-2n curs/
2n curs- 4t curs / 
3º/...
segons presència

Batxillerat 1er curs
1er curs - 2n curs

Connexions
Situacions 
d'aprenentatge

Criteris 
d'avaluació

Infantil 1er cicle - 2n cicle

Primària 2n cicle - 3r cicle

Secundària 1er curs-2n curs/
2n curs – 4t curs 
/ 3º/...
Segons presència

Batxillerat 1er curs
1er curs - 2n curs



Anexo I. 

Perfil de salida del 

alumnado al término

de la enseñanza básica



Competències clau

ODSRECOMENDACIÓ DEL CONSELL 
D'EUROPA de 22 de maig de 
2018 relativa a les competèncias
clau per a l'aprenentatge
permanent

Perfil d'eixida



Competències específiques

Són les competències específiques (CE) de cada àrea o 
matèria una novetat al currículum?

SÍ. Hi ha dues raons de pes per a destacar el seu paper fonamental en l'aprenentatge competencial:

1) Les 8 competències clau (CC) són dominis competencials que permeten definir un perfil d'eixida, però la 
seua amplitud els fa inoperatius per a definir un ensenyament-aprenentatge competencial en cada àrea.

2) No sols fan de pont entre els sabers bàsics i les CC: permeten definir tot aqueix procés
competencialment.



Competències específiques

Què són les competències específiques?

1. Idea de competència en un àrea.

➢ Competència és l'ús eficient i responsable del coneixement per a fer front a situacions problemàtiques rellevants
(situacions d'aprenentatge), diferenciant entre "saber" i "saber usar". (Goñi, 2009)



Competències específiques

Què són les competències específiques?

2. Components de les competències específiques: sabers en acció.

▪ Definició: Competències específiques són els processos (accions) que mobilitzen de manera eficient
conceptes, procediments i actituds (sabers bàsics) per a enfrontar-se a situacions d'aprenentatge que 
plantegen reptes, desafiaments o problemes que poden abordar-se des d'un enfocament disciplinar (o 
interdisciplinari).

▪ No es tracta de competències VS continguts sinò de sabers VS sabers mobilitzats.



Competències específiques

Imagen de press 👍and ⭐ en Pixabay

https://pixabay.com/es/users/victoria_art-6314823/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5022332
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5022332


Sabers bàsics



D'on venim?

Bri tish Museum



Cap a on anem?



Sabers competencials



Situacions 
d'aprenentatge
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Estructura dels criteris d'avaluació



Perills dels
criteris
d'avaluació

El perill del reduccionisme extrem

La visió fragmentada de l'alumnat

El perill de la densitat informativa

La inintel·ligibilitat (No s'entén res)

El perill del mecanicisme

El "tecnocratisme" curricular



El remei
contra els
perills: un 
canvi de 
mirada

Visió global

Visió humanista

Visió totalitzadora

Visió individualitzada

Visió inclusiva



Canviar la 
mirada: un 
altre perfil
professional 
docent

«La funció docent ha de patir un canvi tan radical com la resta dels
components del sistema educatiu. La mirada ha de traslladar-se d'una
concepció del docent com un professional definit per la seua capacitat
per a transmetre coneixements i avaluar resultats, a un professional 
capaç de diagnosticar les situacions i les persones; dissenyar el
currículum ad hoc i preparar materials; dissenyar activitats, experiències
i projectes d’aprenentatge; configurar i dissenyar els contextos; avaluar
processos i tutoritzar el desenvolupament global dels individus i dels
grups. Evidentement, aquest docent requerix unes competències
professionals molt més complexes que les que s’exigia tradicionalment, 
per a poder enfrontar-se a una activitat tan rica com difícil: provocar, 
acompanyar, orientar i qüestionar l’aprenentatge dels estudiants.»

Ángel I. Pérez (Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo?, 2008, pàg. 
95)



"Los alumnos deben ir a clase a discutir, a 
preguntar, a meterse bien todos en camisa de 
once varas, a poner en apuros al maestro"
Giner de los Ríos


