
DESPLEGAMENT DE LES COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES EN EL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
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Per què un currículum basat en competències?

 Les avaluacions del PISA es fan basant-se en competències des del 2000.

 Tots els països avançats treballen els currículums basant-se en competències 
en tots els nivells del sistema.

 Catalunya ha treballat en la determinació i l’avaluació de competències 
bàsiques des del 1999 i les va concretar en primera instància en la Conferència 
Nacional d’Educació (2003).

 El currículum oficial vigent les contempla, encara que no estan completament 
desenvolupades ni integrades en les àrees de coneixement.

 Es fa necessari oferir a la nostra comunitat educativa una referència clara i 
única de les competències bàsiques que guiïn els aprenentatges escolars i les 
avaluacions.
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Què aporta la proposta presentada?

 Una especificació de les competències bàsiques per al final de la nostra educació 
primària i secundària obligatòria.

 La proposta competencial no esgota la totalitat d’objectius d’aprenentatge que cal assolir 
en l’educació bàsica i deixa el seu desenvolupament al llarg de les etapes en mans dels 
centres i dels docents.

 Una coherència entre els propòsits competencials de l’educació  primària i els de la 
secundària obligatòria.

 Una integració coherent i clara de les competències en el conjunt del currículum. 

 Una referència clara i compartida per tot el sistema educatiu a l’hora de les avaluacions 
internes i externes.

 Una proposta pedagògica avançada, segons els corrents internacionals.
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Competències 
bàsiques de 
l’etapa

Currículum    
         vigent

Determinació de les 
dimensions

Es tracta de blocs on 
s’agrupen les 
competències segons 
criteris curriculars
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Competències 
bàsiques de 
l’etapa

Currículum    
         vigent

Determinació de les 
dimensions

Determinació de les 
competències  

Entenem per competència 
bàsica la capacitat de resoldre 
problemes reals, aplicant 
coneixements, habilitats i 
actituds en contextos diversos
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Competències 
bàsiques de 
l’etapa

Nivells d’assolimentCurrículum    
         vigent

Determinació de les 
dimensions

Determinació de les 
competències  

Es determinen tres nivells 
d’assoliment de la competència a 
partir del nivell considerat 
acceptable
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Competències 
bàsiques de 
l’etapa

Nivells d’assoliment

Continguts clau

Currículum    
         vigent

Determinació de les 
dimensions

Determinació de les 
competències  

Són les informacions 
necessàries per assolir la 
competència. L’origen és 
bàsicament el currículum 
vigent
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Competències 
bàsiques de 
l’etapa

Nivells d’assoliment

Orientacions 
metodològiques

Continguts clau

Currículum    
         vigent

Determinació de les 
dimensions

Determinació de les 
competències  

Són  recomanacions de com 
actuar didàcticament per 
assolir la competència 
fixada. Inclouen recursos i 
activitats
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Competències 
bàsiques de 
l’etapa

Nivells d’assoliment

Orientacions 
metodològiques

Orientacions per a 
l’avaluació

Continguts clau

Currículum    
         vigent

Determinació de les 
dimensions

Determinació de les 
competències  

Són  recomanacions per 
avaluar cada competència 
tenint presents els seus 
descriptors i nivells 
d’assoliment. S’inclou un 
exemple
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Què cal esperar respecte dels documents elaborats?

 Que siguin coneguts i analitzats a fons pels centres i els docents.

 Que els centres i els docents prenguin les orientacions donades com un 
referent en el moment de les programacions curriculars.

 Que siguin la referència competencial en les avaluacions internes dels 
centres.

 Que siguin la referència per a l’avaluació externa que fa el Consell Superior 
d’Avaluació.
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Propostes de treball en els centres

 Incloure en les reunions de departaments de llengües (català i castellà) i de 
matemàtiques, l’anàlisi i reflexió sobre alguna de les dimensions o de les 
competències que es proposen i la seva aplicació “concreta” a l’aula.

 Previsió d’exemples d’actuacions a l’aula, al llarg dels diferents cursos d’ESO, que 
permetin desenvolupar i treballar una determinada competència o dimensió.

 Iniciar el treball en les competències de l’àmbit lingüístic des de les matèries de 
llengua (català i castellà), per desprès fer-ho extensiu a la resta de matèries i 
promoure un treball interdisciplinar dels equips docents d’un mateix curs d’ESO.

 En el mateix sentit que l’anterior, des de la matèria de matemàtiques impulsar el 
desenvolupament de les competències matemàtiques en les altres matèries.

 Lideratge de l’equip directiu i dels caps de departament. Relacionar-ho amb els 
indicadors de centre. Resultats de les proves diagnòstiques i d’avaluació de 4t ESO.

 Suport i assessorament de la Inspecció d’Educació en la coordinació entre 
centres.



 Posada en funcionament d’un espai fòrum en suport digital, liderat per experts 
en competències bàsiques de la Direcció General d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, per tal que qualsevol centre de secundària pugui adreçar 
demandes, peticions d’aclariments, dubtes o suggeriments, i que aquestes 
puguin esser contestats directament als centres, en un termini breu de temps.

 Oferta de Formació Interna de Centre (FIC), itineraris guiats o propis de centre
Característiques de la FIC:
 parteix i aprofita l’experiència i el saber dels centres

 genera dinàmiques internes de debat pedagògic que han d’ enfortir els equips docents
 dóna als docents una visió global del procés d’ ensenyament - aprenentatge.
 hi pot haver suport extern al procés

 Difusió de l’ aplicatiu ARC (Aplicatiu de recursos curriculars).

 Formació sobre Tutoria i  Orientació Educativa.

Propostes de treball en els centres
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