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Competencias

LOE
Contribución del área/materia al 
desarrollo de las competencias

básicas

LOMCE Descripción de las competencias
clave del Sistema Educativo.

Relaciones entre las 

competencias, los contenidos y 
los criterios de evaluación



QUÈ CANVIA?



RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para 

el aprendizaje permanente

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 22 de mayo de 2018 relativa 

a las competencias clave para el aprendizaje permanente

Comunicación en lengua materna -Competencia en lectoescritura

Comunicación en lenguas extranjeras -Competencia multilingüe

Competencia matemática y competencias básicas -Competencia matemática y competencia en
en ciencia y tecnología ciencia, tecnología e ingeniería

Competencia digital -Competencia digital

Aprender a aprender -Competencia personal, social y de aprender a
aprender

Competencias sociales y cívicas -Competencia ciudadana

Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa -Competencia emprendedora

Conciencia y expresión culturales -Competencia en conciencia y expresión
culturales



Recomendaciones 2006

Recomendaciones 2018



Competencias clave
LOMLOE

Council Recommendation of 
22 May 2018 

on the key competences for lif
elong learning

Retos del s.XXI

-Real Decreto-
PERFIL DE SALIDA

4º ESO

Descriptores operativos

Al finalizar
primaria

Al finalizar
secundaria

Al finalizar
bachillerato



Anexo I. 

Perfil de salida del 

alumnado al término

de la enseñanza básica



Componentes por área / materia

Presentación Competencias
Específicas

De etapa

Saberes básicos

Divididos en:
1Bloques
1.1Subbloques
1.1.1Grupos

Infantil 1er ciclo - 2 ciclo

Primaria 1 ciclo - 2º ciclo
3ºciclo

Secundaria 1er curso-2ºcurso/
2ºcurso- 4ºcurso / 
3º/...
según presencia

Bachillerato 1er curso
1er curso - 2º curso

Conexiones
Situaciones de 
aprendizaje

Criterios de 
evaluación

Infantil 1er ciclo - 2 ciclo

Primaria 2º ciclo - 3ºciclo

Secundaria 1er curso-2curso/
2º curso - 4ºcurso 
/ 3º/...
Según presencia

Bachillerato 1er curso
1er curso - 2º curso



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. Però què entenem per competencial?



Competències específiques

Què són les competències específiques (I)?

1. Idea de competència en un àrea.

▪ Proficiency: domini d'un àrea del coneixement: dels processos cognitius, metacognitius i afectius implicatsen la 
pràctica reeixida de la disciplina.

▪ Literacy: "capacitat per a identificar i entendre la funció que exerceix una disciplina en el món, emetre judicis fundats
i utilitzar i relacionar-se amb els continguts i procediments d'aquesta disciplina de manera que es puguen satisfer les 
necessitats de la vida dels individus com a ciutadans constructius, compromesos i reflexius” (PISA, 2006).

➢ Goñi (2009) sintetitza les dues: competència com a ús eficient i responsable del coneixement per a fer front a 
situacions problemàtiques rellevants (situacions d'aprenentatge!), diferenciant entre "saber" i "saber usar".



Competències específiques

Què són les competències específiques (II)?

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).

▪ Competències VS continguts? Acabem el fals debat: sabers VS sabers mobilitzats. Què, com, quan, per 
què.

▪ Menys quantitat de continguts per curs per a tractar-los de manera més profunda i exigent.



Competències específiques

Funció del currículum LOMLOE: 
▪ Per a cada àrea, identifica aquests processos fonamentals que es despleguen en el treball competencial (mobilització

de sabers en diferents contextos).
▪ Dona una formulació de la CE com a acció + saber bàsic mobilitzat + situacions d'aprenentatge abordades.
Exemple:

Formulació CE

Descripció CE

Connexió amb C. Clau



Competències específiques

I tot això... per a què?



Sabers bàsics



D'on venim?

Bri tish Museum



Cap a on anem?





Sabers competencials



Situacions 
d'aprenentatge
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Criteris 
d'avaluació



Currículum 2022



Criteris 
d'avaluació



Estructura dels criteris d'avaluació



Currículum 2014: Física i Química (2n ESO)



Document pont: Física i Química (2n-3r-4t ESO) (2016)



Currículum 2022



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 de 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)


