
El desenvolupament de  les capacitats i les competències bàsiques

en el nostre alumnat a l’Educació Obligatòria

Seminari de Caps d´Estudi de les Escoles Públiques de Sabadell

COMPETÈNCIES

1- Competència comunicativa lingüística i audiovisual

• Comprendre i expressar amb correcció lingüística missatges orals i escrits per comunicar-nos
(coneixements, sentiments, emocions, opinions) en diferents situacions i/o contextos.

• Desenvolupar l’esperit crític i interpretar i comprendre els missatges.

• Fer servir diferents mitjans audiovisuals per comunicar-se.

2- Competències artística i cultural

• Saber utilitzar el conjunt de destreses artístiques (plàstiques, corporals, musicals) de manera
creativa, per saber-se expressar a nivell individual i social.

• Apreciar les manifestacions artístiques i culturals per gaudir-ne o no.

• Respectar i valorar les nostres obres i la dels demés.

• Respectar i valorar el nostre patrimoni cultural i el dels altres per sentir-nos part integrada
d’una comunitat.

3- Tractament de la informació i competència digital

• Cercar, seleccionar i processar la informació provinent de diferents fonts i suports per
transformar-la en coneixement i resoldre diferents situacions.

• Utilitzar les noves tecnologies per comunicar-nos, per accedir a la informació, per compartir,
per entretenir-nos, per ser més eficients.

• Interpretar críticament la informació per donar-li validesa científica.

4- Competència matemàtica
• Interpretar la informació i les diferents dades i posar en pràctica processos de raonament per

resoldre els problemes i entendre la realitat.

• Utilitzar i relacionar els conceptes i procediments matemàtics per resoldre problemes i
situacions  properes a la vida real.

• Expressar amb claredat mitjançant el llenguatge matemàtic les argumentacions utilitzades
per resoldre els problemes de manera lògica.



5- Competència d’aprendre a aprendre

• Integrar els nous aprenentatges per aplicar-los a situacions noves i diverses.

• Desenvolupar una actitud d’interès  i curiositat per aprendre ara i seguir aprenent.

• Utilitzar les capacitats que entren en joc en l’aprenentatge (memòria, atenció, concentració,
creativitat, raonament, perseverança...) per aprendre.

• Reconèixer i identificar els encerts, els errors i els oblits per aprendre.

• Aprendre a treballar amb els altres per enriquir els resultats de l’aprenentatge.

6- Competència d’autonomia i iniciativa personal

• Aplicar valors, aptituds, actituds i estratègies personals per tal de gestionar les emocions i
resoldre conflictes.

• Fixar-se objectius assequibles per tal d’aconseguir l’èxit en les tasques escolars i els
projectes personals.

• Fer-se preguntes, fer propostes, proposar iniciatives i solucions per decidir amb criteri.

• Tenir una actitud positiva cap els canvis, flexibilitat per adaptar-se de forma crítica i
constructiva, afrontant els problemes i trobant solucions.

7- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

• Utilitzar de forma responsable els recursos naturals per contribuir a la sostenibilitat.

• Tenir cura de la salut pròpia i de la col�lectiva, a partir d'hàbits saludables.

• Aplicar el pensament científic per a interpretar i prendre decisions a partir de l'observació
dels fenòmens naturals, formulació de preguntes i d’hipòtesis, l’experimentació i la
comprovació.

• Orientar-se en l’espai, moure’s en ell i resoldre problemes en què intervinguin els objectes i la
seva posició.

8- Competència social i ciutadana

• Respectar la diversitat cultural i social per tal de millorar la convivència.

• Prendre decisions de manera democràtica segons unes normes consensuades per un bon
funcionament de l’escola i la societat.

• Exercir els drets i els deures com a alumnes per fomentar-los com a futurs bons ciutadans.

• Comprometre’s a projectes socials de tota mena per contribuir a la consciència col�lectiva.

• Desenvolupar habilitats socials i actituds per tal d’afavorir la relació amb els altres i, per tant,
garantir amb èxit el treball cooperatiu.



CAPACITATS (Ed. Infantil)

1- Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma

• Tenir domini del propi cos per ser conscient de les seves possibilitats i capacitats.

• Ser conscient i gestionar les pròpies emocions per adquirir seguretat i saber relacionar-se
amb els altres de manera satisfactòria.

• Adquirir hàbits responsables (ordre, higiene, treball, salut ...) per aprendre a ser autònom.

• Desenvolupar les capacitats que entren en joc en l’aprenentatge (memòria, atenció,
creativitat, perseverança, raonament ...)

2- Aprendre a pensar i a comunicar

• Entendre i interpretar missatges en diferents llenguatges (matemàtic, plàstic, verbal, musical,
corporal)

• Elaborar i expressar experiències, emocions, idees, curiositats i dubtes per comunicar-nos
amb els altres utilitzant llenguatges diversos.

• Interpretar la realitat a partir del llenguatge matemàtic per resoldre situacions i problemes.

3- Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

• Identificar situacions de la vida quotidiana per formular preguntes i trobar respostes.

• Investigar l’entorn immediat amb una actitud de curiositat i respecte.

• Proposar iniciatives, idees, exemples ... i participar activament.

4- Aprendre a conviure i habitar el món

• Desenvolupar habilitats socials per viure amb harmonia.

• Respectar i valorar als altres per construir relacions positives.

• Treballar amb els altres de forma empàtica per compartir i construir coneixement.

• Actuar de manera respectuosa i responsable amb l’entorn.

• Respectar i valorar el nostre patrimoni cultural i el dels altres per sentir-nos part d’una
comunitat.


