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Introducció

� L’educació és el factor clau per al futur de les persones, de la societat i del 
país.

� El sistema educatiu català ha avançat força en termes d’equitat, ara el repte és 
la millora de la qualitat i l'excel·lència .

� L’estratègia Europa 2020 fixa objectius per als països membres orientats a 
assolir una educació inclusiva i sostenible .

� L’objectiu de Govern de reduir a la meitat les taxes de fracàs i abandonament 
escolar vol implicar i comprometre tota la societat catalana. (Acord Marc per 
lluitar contra el fracàs escolar, de 8 de febrer de 2011).
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Objectius de millora dels resultats educatius

La reducció del fracàs escolar requereix una mirada proactiva. Per a la consecució

d’uns  bons resultats cal incidir en els processos següents:

� Millorar el nivell competencial dels alumnes d’Educació Primària.

� Millorar el nivell competencial dels alumnes d’Educació Secundària Obligatòria.

� Millorar el rendiment/resultats acadèmics dels alumnes d’ESO.

� Reduir la taxa d’abandonament escolar.
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Per què un currículum en base a competències?

� 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).

� Les avaluacions del PISA es fan en base a competències des del 2000.

� Tots els països avançats dissenyen els seus currículums en base a competències.

� El currículum oficial vigent les contempla, encara que no les té 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 
internes i externes.

� Ens calia una especificació coherent de les competències bàsiques pel final de la 
nostra educació primària i secundària obligatòria.
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Què aporta la proposta presentada?

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

� Integra de manera  coherent i clara les competències en el conjunt del 
currículum vigent.

� Concreta la contribució de cada àrea a les competències a partir de les 
activitats de treball a l’aula.

� Constitueix una referència compartida per tot el sistema educatiu a l’hora de les 
avaluacions internes i externes .
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Què trobem en els documents? 

� Una gradació de cada competència bàsica en tres nivells d’assoliment : nivell 
1 (satisfactori), nivell 2 (notable) i nivell 3 (excel·lent).

� Una selecció dels continguts clau del currículum que es relacionen amb cada 
una de les competències.

� Unes orientacions metodològiques de com treballar cada competència a les 
aules.

� Unes orientacions de com avaluar cada competència en relació als tres nivells 
d’assoliment.

� Una proposta d’indicadors d’avaluació per a cada competència

� Un exemple d’activitat d’avaluació per a cada competència
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Referents

Les fonts de les competències proposades han estat:

� Les dimensions i objectius del currículum vigent

� Documents internacionals (OCDE i diversos països) 

� Estudis anteriors fets pel propi Departament i grups de Catalunya

� Aportacions consensuades pels equips de treball constituïts a l’efecte
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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. 

Estructura
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Competències 
bàsiques de 
l’etapa

Currículum             
vigent

Determinació de les 
dimensions

Determinació de les 
competències  

Entenem per 
competència la capacitat 
de resoldre problemes 
reals, aplicant i relacionant 
coneixements, habilitats i 
actituds en contextos 
diversos.

Estructura
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Competències 
bàsiques de 
l’etapa

Nivells 
d’assoliment

Currículum             
vigent

Determinació de les 
dimensions

Determinació de les 
competències  

Es determinen tres nivells d’assoliment
de la competència que faciliten l’atenció
a la diversitat. Considerarem que 
l’alumne és competent quan assoleix el 
nivell 1 en totes les competències.

Estructura
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Competències 
bàsiques de 
l’etapa

Nivells d’assoliment

Continguts clau

Currículum             
vigent

Determinació de les 
dimensions

Determinació de les 
competències

Estructura

És una selecció dels sabers que són 
necessaris per assolir una competència. 
S’han tret del currículum vigent i es 
relacionen normalment amb més d’una 
competència.
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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 i es complementen amb les 
que es recullen en l’aplicatiu ARC .

Estructura
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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 a 
l’avaluació final de cada 
competència. S’inclouen 
exemples d’indicadors segons 
els nivells d’assoliment i una 
proposta d’activitat d’avaluació

Estructura
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Ús dels documents. 

� Cal promoure en els claustres el seu coneixement per afavorir el debat 
pedagògic i anar adequant les actuacions a l’aula i/o al centre.

� Són documents de suport, de recurs pels centres . Cal que es prenguin les 
orientacions donades com un referent , especialment en el moment de les 
programacions curriculars.

� S’ha de  partir de les necessitats de cada centre amb l’objectiu d’afavorir la 
millora dels resultats de l’alumnat.

� Han de ser la referència competencial en les avaluacions internes dels 
centres.

� Seran la referència per a l’avaluació externa que fa el Consell Superior 
d’Avaluació.

� Seran la referència per a la formació als centres.
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Els documents, referents al centre i a l’aula

� Els documents s’han d’utilitzar com a documents de referència:
� En el treball dels claustres, dels cicles i dels mestres

– Establint acords metodològics

– En les programacions de cicle i d’aula
– Dissenyant activitats d’aprenentatge

– Elaborant materials 

� En l’establiment dels mecanismes d’avaluació :

– Compartint objectius d’aprenentatge amb els alumnes
– Preparant activitats i indicadors d’avaluació interna

– En la preparació de l’avaluació externa de 6è

� En el traspàs d’informació a les famílies
– En els informes

– En les reunions de classe 

� En la programació del Suport Escolar Personalitzat
� I, si cal, en l’adequació del Projecte Educatiu del Centre i el Projecte 

Lingüístic de Centre
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Els documents. Aplicació a cada centre 

� L’ús d’aquests documents pot tenir diferents recorreguts. En funció dels 
seus punts de partida i les seves necessitats cada centre pot prioritzar:

� El desenvolupament de les dimensions per a cada cicle .

� La identificació dels continguts clau de cada cicle.

� La concreció de canvis metodològics en cadascuna de les competències.

� El disseny d’activitats que relacionen més d’una competència o dimensió

� La creació i/o modificació d’activitats d’avaluació .

� L’ampliació dels llistats d’indicadors d’avaluació graduats per nivells 
d’adquisició

� ....
� El centre establirà els seus objectius quant al treball del document en la 

Programació General Anual del Centre.
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Necessitats de 
formació

Sistema

Centres CB

Relació amb les 
modalitats de formació

entre centres

individual

Tallers
Cursos
Seminaris
Grups de treball
Conferències, jornades...
Estades formatives a empresa

Assessoraments

Formació interna 
de centre (FIC)

Tallers a centre

FICX

Seminaris
de coordinació

Formació d’equips
de centre

A

B

C

Documents de 
competències 

bàsiques

centre

Objectiu

Formació en competències bàsiques

Impulsar la formació del professorat en el treball per competències bàsiques , 

Assessoraments

Formació interna
de centre (FIC)

Formació d’equips
de centre

Fòrum de reflexió
Recurs de suport en entorn virtual al 

servei dels centres per compartir 
coneixement sobre les CB

A

B

C

D

en centre

DFòrum de reflexió
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Espai on es recullen propostes docents, seqüències didàctiques i 
recursos, que enllacen directament amb les CB i el currículum de les 
àrees de matemàtiques, llengües, ciències naturals, ciències socials i 
tecnologia, a favor de l'èxit escolar

http://apliense.xtec.cat/arc/

http://www.xtec.cat
• Formació
• Innovació

ARC  Aplicació de recursos curriculars
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