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ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL (transversal) 
 
 
El treball competencial i totes les matèries que el despleguen contribueixen a 
l’assoliment de competències transversals en l’àmbit personal i social que permeten 
aprendre a conduir el propi aprenentatge i ser-ne conscient, adquirint les habilitats, les 
estratègies i els procediments necessaris. Suposa l’adquisició d’un grau suficient de 
consciència de les pròpies capacitats intel·lectuals, emocionals i físiques, el 
desplegament d’actituds i valors personals com la responsabilitat, la perseverança, 
l’autoconeixement i la construcció de l’autoestima. Tot plegat, per ser capaç de 
continuar aprenent de forma cada vegada més eficaç i autònoma. 
 
També ha de permetre l’adquisició de la capacitat d’aprendre de les errades pròpies i 
alienes, demorar les necessitats de satisfacció immediata i aprendre a prendre 
decisions amb un càlcul de riscos adaptat a la realitat. Suposa l’adquisició de 
competències emocionals i l’ajustament de la conducta als requeriments que 
comporten l’edat i la societat. Així mateix, l’alumne ha de ser capaç de reflexionar 
sobre la incidència del gènere en la construcció de la seva personalitat i l’elecció 
d’opcions acadèmiques i professionals. 
 
Totes aquestes habilitats personals han de permetre a l’alumne desenvolupar actituds 
positives, actives i emprenedores en tots els àmbits de la seva vida. Aquesta actitud 
emprenedora es podrà veure reflectida en accions que, d’acord amb la motivació i 
l’esforç personal, permetin adquirir compromisos socials, desplegar capacitats 
creatives, impulsar projectes personals i col·laboratius que l’ajudin a construir models 
de vida personal, social i professional satisfactoris. 
 
El treball competencial i els processos d’orientació associats han de contribuir a la 
construcció de la identitat personal, social i ciutadana de cada alumne, fomentant la 
pertinença a la societat catalana, els processos de compromís social i cívic per tal de 
fer possible que en el futur puguin contribuir a la millora social com a ciutadans de ple 
dret amb responsabilitats compartides. 
 

 

 


