
Que és treballar per competències 

“L’educació no només ha de transmetre 

aprenentatges, sinó que han d’ensenyar 

habilitats que els puguin permetre 

interpretar correctament la informació 

disponible i aprofitar la manera més eficaç 

els aprenentatges realitzats” (Pérez, 

2013) 

Segons podem observar al currículum 

oficial: “Ser competent implica utilitzar de 

manera efectiva coneixements, habilitats i 

actituds en contextos diferents.” (Reial 

Decret,2006). 
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Finalitats: 

Segons l’autor González (2008), 

existeixen un conjunt de finalitats que 

s’esperen obtenir del treball per 

competències, aquestes són: 

• Integrar aprenentatges dins les 

diferents matèries 

• Alumnes capaços de crear respostes. 

• Professors educadors 

• Preparar l’alumnat per la vida activa 

 

D’on provenen: 

Segons es pot observar a l’informe 

realitzar per part de la Unesco, trobem 

que les competències provenen de la 

preocupació per la societat a l’inici dels 

anys 90. La qual va sorgir a causa de la 

falta d’adaptació que tenia l’alumnat 

davant  la nova societat de la informació 

que ens trobem. 

 

 

 

 

 

Conclusions 

Referències 

EXEMPLE CORE TASK 

 

 

 

CORE TASK 

Un altre aspecte innovador serà 

l’avaluació de les compètencies, on 

utilitzarem el sistema de les Core Task, 

extret del sistema educatiu anglès. Per 

això ens centrarem amb els autors Black 

P. & Wiliam D. (1998): 

 Són reptes basats en activitats 

 Augmenten dificultat així com van 

avançant 

 Permet avaluar el progrés de l’alumnat 
  

Les competències bàsiques que trobem dins 

del currículum són 8: Competència 

comunicativa lingüística i audiovisual, 

Competència cultural i artística, Tractament 

de la informació i de la competència digital, 

Competència matemàtica, Aprendre a 

Aprendre, Autonomia i iniciativa personal, 

Competència en el coneixement i interacció 

amb el món físic,  Competència social i 

ciutadana. Dins d’aquestes competències 

nosaltres les dividirem en 2 grans grups, les 

que t’afecten interiorment a la teva persona 

per un costat, i per altra banda aquelles les 

quals fan referencia a les relacions 

interpersonals com amb el món exterior.  

 

Com element innovador en aquesta 

programació es prioritza el treball per 

competències, mentre que els continguts que 

s’estan treballant actualment són el vehicle 

per arribar al treball de les competències: 

• Pretén desenvolupar 

competències 

• Reconstruir esquemes mentals 

• Implicació activa alumne 

• Tasques avaluacions 

autèntiques 

• Avaluació formativa 

 Actualment molt poca presència de 

les competències 

 

 Amb el treball per competències 

dissenyarem alumnes per la societat 

de la informació, capaços d’adaptar-

se al món canviant. 

 

 Hem d’evolucionar en educació com 

fa la societat i actualment no és així 

 

 Hem de donar recursos a l’alumnat 

perquè ell sigui capaç de descobrir. 

 

 Importància de les avaluacions 

autèntiques 

 

 L’avaluació per Core Task ens 

permetrà determinar l’alumnat en 

diferents nivells, com podem 

observar a la següent tabla: 
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 Serà el nostre instrument d’avaluació 
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