
 

 

 

 

Propostes de discussió i treball en els centres del s 
“Documents per a la identificació i el desplegament  de 
les competències bàsiques”  
 
 

 
Amb l’aparició dels “Documents d’identificació i desplegament de les 
competències bàsiques de l’àmbit lingüístic i matem àtic”  i dels altres 
àmbits que s’han d’anar elaborant, s’obren als centres diverses possibilitats de 
reflexió metodològica. Aquests són uns documents orientatius i el seu ús és 
ampli, variat i adaptable. En concret, l’experiència i el recorregut del professorat 
i el centre respecte de l’enfocament competencial faran que siguin més 
adequades unes estratègies de discussió o unes altres.  
 
Presentem diverses  opcions perquè els equips directius valorin quines 
s’adapten més a les seves necessitats i perquè puguin servir de referent a 
l’hora de plantejar els objectius que han de contribuir a la millora dels resultats 
de l’alumnat en l’assoliment de les competències. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



 

 

Proposta A)  
 
Visió i treball general dels documents: l’enfocamen t per 
competències 
 
Dirigida a centres que es troben en un estadi inici al d’introducció de les 
competències en el  seu enfocament metodològic gene ral  
 

• Presentació i discussió general sobre els documents i les seves 
orientacions. (Visionat per part del Claustre de les presentacions dels 
documents); ús d’una pauta de discussió  

• Definició d’un treball específic de Claustre, cicle i/o departaments. 
• Deixar constància d’aquest treball en la planificació anual del centre. 
 

Possibles treballs:  
 
• A partir d’activitats d'aula utilitzar els documents per 

identificar quines competències es treballen  
• A partir de les orientacions metodològiques d’una competència 

crear propostes concretes d’activitats a l’aula  
• Valorar  les coincidències i discrepàncies metodolò giques  

d'activitats que es realitzen al centre amb les orientacions que 
es proposen al document  

• Dissenyar  activitats  relacionades amb més d’una  
competència o dimensió   

• Prendre acords sobre metodologia  per cicles o 
departaments que facilitin l'assoliment d'una o d'algunes 
competències al final de l'etapa 

• Prendre acords sobre avaluació  per cicles o departaments 
que facilitin l'assoliment d'una o d'algunes competències al 
final de l'etapa 

• Proposar activitats d'avaluació  seguint els models dels 
Documents 

• ... 
 
 

• Definir propostes concretes i puntuals d’actuació a les aules: en quins 
nivells, en quins àmbits (àrees o matèries), com s’avaluaran... 
Introduir les propostes a les programacions de cicle/departament i de 
nivell 

• Avaluar a final de curs la feina  realitzada 
• Formular demandes de formació si s’escau (FIC, SFEC...)  

 
 
 
 
 



 

 

Proposta B)  
Selecció i treball de les competències d’una àrea o  matèria 
 
Proposta dirigida a centres que perceben més dificu ltats en una àrea o 
matèria determinada del currículum  
  

• Detecció de les necessitats: ús d’una eina de diagnòstic (Fase prèvia 
optativa). Possible derivació cap al treball d’una dimensió o 
competència en concret (proposta C) 

• Definició d’un treball específic de Claustre, cicle i/o departaments.  
• Deixar constància d’aquest treball en la planificació anual del centre 
 

Possibles treballs:  
 
• A partir de les orientacions metodològiques d’una àrea 

donades pel Document crear propostes concretes 
d’activitats a l’aula  

• A partir de les orientacions metodològiques d’una àrea  
donades pel Document valorar  les coincidències i 
discrepàncies metodològiques  d'activitats que es realitzen al 
centre. Buscar les mancances que es produeixen. Enriquir 
activitats. 

• Prendre acords sobre metodologia  per cicles o 
departaments que facilitin l'assoliment de l’àrea o dimensió al 
final de l'etapa 

• Prendre acords sobre avaluació  per cicles o departaments 
que facilitin l'assoliment de l’àrea o dimensió al final de l'etapa 

• Proposar activitats d'avaluació  seguint els models dels 
documents per cicles o nivells 

• Utilitzar el quadre resum dels continguts en els Documents per 
dissenyar activitat s on es treballin els continguts que es 
relacionen amb les diferents competències   

 
• Definir propostes concretes i puntuals d’actuació a les aules: 

concretar en quins nivells, en quines unitats didàctiques..., com 
s’avaluaran...Introduir  les propostes a les programacions de 
cicle/departament i de nivell 

• Avaluar a final de curs  la proposta realitzada 
• Formular demandes de formació si s’escau (FIC, SFEC...) 

 
 

 



 

 

Proposta C)  
Selecció i treball d’una dimensió o d’una competènc ia   
 
 
Proposta  dirigida a centres que perceben unes difi cultats especials en 
una dimensió o competència específica  del currícul um 
 

• Detecció de les necessitats: ús d’una eina de diagnòstic (Fase prèvia 
optativa).  

• Definició d’un treball específic de Claustre, cicle i/o departaments. 
• Deixar constància d’aquest treball en la planificació anual del centre 
 

 
Possibles treballs:  
 
• A partir de les orientacions metodològiques d’una competència 

donades pel document crear propostes concretes 
d’activitats a l’aula  

• Valorar  les coincidències i discrepàncies metodolò giques  
d'activitats que es realitzen al centre amb les orientacions que 
es proposen al document. Buscar les mancances que es 
produeixen. Enriquir activitats. 

• Prendre acords sobre metodologia  per cicles o 
departaments que facilitin l'assoliment de la competència al 
final de l'etapa 

• Prendre acords sobre avaluació per cicles o departaments 
que facilitin l'assoliment de la competència al final de l'etapa 

• Redissenyar  activitats centrades en altres competè ncies  
perquè potenciïn també la competència objecte del treball  

• Proposar activitats d'avaluació  per cicles o nivells seguint 
els models dels documents  

• Utilitzar el quadre resum dels continguts en els Documents per 
dissenyar activitats  on es treballin els continguts que es 
relacionen amb les diferents competències  

• Graduar els continguts clau  d’una competència per cicles o 
nivells 

... 
 

• Definir propostes concretes i puntuals d’actuació a les aules: 
concretar en quins nivells, en quines unitats didàctiques..., com 
s’avaluaran...Introduir  les propostes a les programacions de 
cicle/departament i de nivell 

• Avaluar a final de curs la feina realitzada 
• Formular demandes de formació si s’escau (FIC, SFEC...) 

 



 

 

Proposta D)  
 
Altres treballs  
 
Proposta dirigida  a centres que tenen certa experi ència en la introducció 
de l’enfocament competencial en el seu projecte ped agògic 
 

 
• Detecció de les necessitats: ús d’una eina de diagnòstic (Fase prèvia 

optativa).  
• Definició d’un treball específic de Claustre, cicle i/o departaments.  
• Deixar constància d’aquest treball en la planificació anual del centre 
 

Possibles treballs:  
 

• Qualsevol dels mencionats en les propostes anteriors 
 

• Formular nous indicadors  d’avaluació de les competències 
• Dissenyar activitats d’avaluació  i relacionar possibles 

resultats amb els graus d’assoliment de la competència 
seguint el model del document 

• Dissenyar rúbriques i bases d’orientació  que contribueixin 
a l’assoliment de les competències 

• Contrastar els acords metodològics i/o d’avaluació  del 
centre amb les orientacions dels documents 

• Assignar els nivells d'assoliment d'una competència  a 
exemples reals de resolució d'una activitat d'avaluació per 
unificar criteris  

... 
 

• Definir propostes concretes i puntuals d’actuació a les aules: 
concretar en quins nivells, en quines unitats didàctiques..., com 
s’avaluaran...Introduir  les propostes a les programacions de 
cicle/departament i de nivell 

• Avaluar a final de curs la feina realitzada 
• Formular demandes de formació si s’escau (FIC, SFEC...) 
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