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COMPETÈNCIES ÀMBITS CURRICULARS 

ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
● Competència 5. Resoldre problemes de la vida 

quotidiana aplicant el raonament científic. 
● Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la 

vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu 
funcionament, manteniment i accions a fer per 
minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte 
mediambiental. 

● Competència 8. Analitzar sistemes tecnològics 
d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges 
personals i socials, així com l’impacte en la 
salubritat i el medi ambient. 

.. 

CONTINGUT CLAU 
● CC2. Model d’energia. 
● CC15. Fases d’una investigació. Disseny d’un 

procediment experimental. 
● CC17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana. 
● CC18. Mecanismes tecnològics de transmissiói 

transformació del moviment. 
● CC19. Manteniment tecnològic. Seguretat,eficiència 

i sostenibilitat. 
● CC20. Objectes tecnològics de base 

mecànica,elèctrica, electrònica i pneumàtica. 

ÀMBIT MATEMÀTIC 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
● Competència 4. Generar preguntes de caire matemàtic i 

plantejar problemes. 
● Competència 8. Identificar les matemàtiques implicades en 

en situacions properes i acadèmiques i cercar situacions que 
es puguin relacionar amb idees matemàtiques. 

CONTINGUT CLAU 
● CC5: Patrons, relacions i funcions. 



ÀMBIT SOCIAL 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
● Competència  5. Explicar  les  interrelacions  entre  els 

elements  de  l’espai  geogràfic, per  gestionar  les  activitats 
humanes  en  el  territori  amb  criteris  de  sostenibilitat. 

● Competència 8. Analitzar  les  manifestacions  culturals  i 
relacionar-les  amb  els  seus  creadors  i  la  seva  època, per 
interpretar  les  diverses  cosmovisions  i  la  seva  finalitat. 

CONTINGUT CLAU 
● CC19: Interacció  entre  els  grups  humans  i  el  medi. 

Activitats  econòmiques  i  el seu  impacte  mediambiental. 
Matèries  primeres  i  fonts  d’energia. 

● CC20: Localització  i  caracterització  de  diferents  paisatges. 
Defensa  i  preservació  del  patrimoni  paisatgístic. 

● CC12: Les  manifestacions  artístiques  en  el  seu  context 
històric. Valoració  estètica. Estils  i  llenguatges  expressius. 

ÀMBIT ARTÍSTIC 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
PIGMENTS: 

● Competència 5. Compondre amb elements dels llenguatges       
visuals i artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada          
àmbit. visual i audiovisual. 

 
FOTOGRAFIA: 

● Competència 6. Experimentar amb instruments i tècniques       
dels llenguatges artístics. 

 
VIDEO: 

● Competència 5. Compondre amb elements dels llenguatges       
visuals i artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada          
àmbit. visual i audiovisual. 

 
MURAL 

● Competència 4. Interpretar i representar amb formes       
bidimensionals, 

CONTINGUT CLAU 
 

● CC2. Fonaments del llenguatge visual, plàstic i audiovisual. 
● CC9. Instruments i tècniques analògiques i digitals per a la 

representació i comunicació  
 
 

● CC3. Elements bàsics de les produccions artístiques. 
● CC9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques. 

 
 
 

● CC9. 
 
 
 

● CC7 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUT CLAU 



  

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

ÀMBIT DIGITAL 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
● Competència 3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició 

d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de 
documents digitals 

● Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació       
digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant         
diverses fonts i mitjans digitals. 

● Competència 5. Construir nou coneixement personal      
mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el         
suport d’aplicacions digitals 

● Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines         
i entorns virtuals de treball col·laboratiu. 

 

CONTINGUT CLAU 
● CC10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo. 
● CC13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració. 
● CC14. Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de 

la informació. 
● CC16. Tractament de la informació. 
● CC19. Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital). 
● CC22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu. 
●  

 

ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL 

Transversal 
 

 


