1. COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA
Ús del llenguatge com instrument de:
● Comunicació oral i escrita.
● Representació, interpretació i comprensió de la realitat.
● Construcció i comunicació del coneixement.
● Organització i autoregulació del pensament, de les emocions i de la conducta.
Adquirir aquesta competència suposa l’ús eficaç de la llengua en contextos múltiples, orals i
escrits, i l’ús funcional de la llengua estrangera.
2. COMPETÈNCIA MATEMÀTICA
Habilitat per utilitzar i relacionar els símbols, els nombres, les seves operacions bàsiques , i
les formes d’expressió i raonament matemàtic per:
● Produir i interpretar diferents tipus d’informació.
● Ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat.
● Resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el món laboral.
3. CONEIXEMENT I INTERACCIÓ MÓN FÍSIC
Habilitat per interactuar amb el món físic en els seus aspectes naturals i en els generats per
l’acció humana, possibilitant:
● La comprensió de successos.
● La predicció de conseqüències.
● L’actuació de manera que es preservin i millorin les condicions de vida pròpia, de les
altres persones i de tots els éssers vius.
Adquirir aquesta competència comporta l’aplicació del pensament científicotècnic per a la
comprensió i la interpretació de la informació i per actuar fent un ús raonable dels recursos
naturals i l’adopció d’hàbits de vida saludables.
4. COMPETÈNCIA DIGITAL
Habilitats per:
● Cercar, obtenir i processar informació.
● Transformar la informació en coneixement.
● Emprar les TIC com element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.
L’adquisició d’aquesta competència comporta ser una persona autònoma, responsable,
crítica i reflexiva a l’hora de seleccionar, tractar i utilitzar la informació, les seves fonts i
les distintes eines tecnològiques.

5. C. SOCIAL I CIUTADANIA
Habilitats per:
● Comprendre la realitat del món en que vivim.
● Comportar-se individualment de manera que sigui possible conviure en una societat cada
vegada més plural.
● Participar plenament en la vida cívica.
Adquirir aquesta competència suposa afrontar la convivència i els conflictes utilitzant el
judici ètic basat en valors i pràctiques democràtiques i exercir la ciutadania, actuant amb
criteri propi i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable.
6. COMPETÈNCIA ARTÍSTICA
Habilitat per:
● Apreciar i comprendre diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a
font d’enriquiment personal i considerar-les part del patrimoni cultural.
● Apreciar l’expressió d’idees, experiències o sentiments de forma creativa i expressar-se
mitjançant codis artístics.
Adquirir aquesta competència suposa tant l’habilitat per apreciar i gaudir de l’art i d’altres
manifestacions culturals, com per emprar recursos d’expressió artística per realitzar
creacions pròpies. Implica una actitud oberta, respectuosa i crítica davant la diversitat
artística i cultural.
7. APRENDRE A APRENDRE
Habilitats per:
● Iniciar-se en l’aprenentatge.
● Ser capaç de continuar aprenent de manera cada cop més eficaç i autònoma.
● Actuar davant les incerteses intentant cercar respostes i admetent diverses solucions
davant un mateix problema.
L’adquisició d’aquesta competència implica la consciència, gestió i control de les pròpies
capacitats i coneixements. Inclou tant capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se i l’ús eficient
de recursos i tècniques de treball.
8. AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL
● Consciència i aplicació de valors i actituds personals interrelacionades: responsabilitat,
perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica, control
emocional.
● Capacitat de transformar les idees en actes. Escollir amb criteri propi, imaginar projectes i
dur endavant les iniciatives necessàries per al desenvolupament de l’opció elegida, fent-se
responsable tant en l’àmbit personal com en el social o laboral.
● Capacitat de calcular els riscos, d’assumir-los i d’afrontar problemes.
L’adquisició d’aquesta competència suposa ser capaç d’imaginar, desenvolupar i avaluar
accions o projectes amb creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític.

