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INTRODUCCIÓ
Quan es parla del currículum com a planificació i execució de l’actuació
pedagògica als centres escolars sempre hi ha implícit el debat sobre el nivell
de concreció al qual hauria d’arribar l’administració educativa, fet que és una
manera de dir quin ha de ser el seu nivell de prescripció generalitzada i quin
ha de ser el marge que ha de restar en mans dels centres i dels docents. Això a
banda que molts pensin que els centres i els docents sempre tenen el marge de
llibertat que es vulguin donar, perquè les administracions difícilment arriben a
controlar el dia a dia d’allò que succeeix a les aules.
Deixant el que en molts casos pugui ser la pràctica real, es pot defensar
que l’administració educativa d’un país democràtic –en tant que representa els
interessos generals, que l’escolarització és obligatòria i que els títols acadèmics
són homologables entre països i territoris– té el dret i l’obligació de fixar uns
marcs curriculars que garanteixin la qualitat i l’equitat entre tots els implicats.
En el cas de l’ensenyament obligatori, la intervenció de l’administració educativa es pot defensar perquè l’escola suposa una autèntica igualtat d’oportunitats
per al futur desenvolupament de tots els ciutadans, que no ha de restar exclusivament en mans de les possibilitats econòmiques i culturals de les famílies,
però tampoc en mans de l’exclusiu criteri de cada centre escolar. No obstant
això, l’acceptació d’aquest principi general no fixa el nivell de concreció al
qual ha d’arribar la prescripció curricular, mentre que la diversitat de contextos i de personalitats implicades en l’educació escolar sempre demanarà una
adaptació dels criteris generals a realitats concretes. L’adaptació, per tant, és
tan necessària com la prescripció de caire general.
En efecte, els centres escolars i cadascun dels docents sempre tindran la
necessitat de donar resposta a realitats diverses, ja que el principi d’equitat no
pot ser entès com l’absolut tracte igualitari per a tothom; com hom diu, no hi
ha res més desigual que tractar igual als qui no ho són. I ningú és igual a un
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altre. Precisament, la professionalitat del docent es veurà reflectida en aquesta
capacitat d’adaptació a realitats diverses, mantenint els criteris d’eficàcia pedagògica; fet que també ocorre en altres camps d’acció social, com la medicina o la psicologia.
La conclusió de tot l’anterior podria ser afirmar que l’administració hauria
de garantir un mínim bàsic fonamental per a tothom, i els centres escolars un
màxim per a cadascun dels alumnes, d’acord amb les seves possibilitats, la
seva dedicació i els seus interessos. Tot i això, cal reconèixer que els límits
concrets d’un i altre marc curricular no són fàcils d’establir i que sempre hi
haurà qui minimitzaria de manera extrema les prescripcions curriculars que
vénen de l’administració educativa i qui demanaria que els donessin tots els
passos a seguir de manera quotidiana. El respecte a la professionalitat docent,
així com també l’existència de la diversitat personal i social, obliguen els centres escolars a deixar un marge ampli del currículum. En aquest terreny, és el
que s’ha catalogat com “autonomia dels centres”. A canvi, però, hi ha d’haver
l’obligació de rendir comptes, ja que s’actua sobre futurs i presents ciutadans,
que tenen dret a rebre una educació de qualitat dins els marges que la lògica
activitat professional permet. En aquesta rendició de comptes, hi entren les
avaluacions externes dels centres que dugui a terme l’administració educativa.
En el cas de Catalunya, les avaluacions externes en forma de proves en
base a competències bàsiques es realitzen des de l’any 2001. Ara bé, el Departament d’Ensenyament no va fixar clarament quines eren aquestes competències bàsiques vinculades a les àrees i matèries curriculars fins al mes de juliol
del 2015, quan es va determinar un nou currículum sota l’imperatiu de la imposada LOMCE. Aquest nou currículum es va establir fent una interpretació
pròpia dels continguts i de les fites de caire competencial que són pertinents a
la nostra realitat i tradició.
Amb anterioritat al currículum vigent de primària i secundària obligatòria,
el Departament d’Ensenyament va constituir diverses comissions per determinar les competències bàsiques curriculars corresponents a les dues etapes
obligatòries, desenvolupades en documents específics per àrees i matèries,
que han culminat l’any 2016. Els primers documents ja van ser comentats en
un primer volum d’aquesta obra (Sarramona, 2015) i la resta ho són en el
present, exhaurint-se així, de moment, la relació de competències curriculars
dirigides a tots els alumnes catalans de l’escolaritat bàsica. Ha estat una tasca
complexa i inèdita en el nostre entorn, que constitueix una referència clara de
les fites que es consideren desitjables de ser assolides per tots els alumnes i
que, per tant, constitueixen la referència per a les presents i futures avaluacions internes i externes dels centres.
Atès que actualment s’ha creat una certa confusió pel que fa les competències, als objectius i als continguts del currículum, fet que no ajuda a fer-ne una
implementació generalitzada, en aquest volum s’ha volgut ajudar els centres i
els docents a elaborar els seus propis currículums adaptats a les seves necessi8

tats, però sota un referent compartit en tot el nostre sistema educatiu. Per això,
s’hi tracten les competències bàsiques corresponents a les Ciències Socials, a
l’Educació Física, a l’Educació Artística i a l’Educació en Valors, a més d’un
primer capítol que vol clarificar la naturalesa d’aquestes competències i el seu
tractament metodològic i avaluatiu. Ara només cal desitjar que hi hagi la continuïtat necessària per recollir el fruits que són esperables.
Bellaterra, març del 2017
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Capítol 1
LA PLANIFICACIÓ CURRICULAR ÚTIL I COHERENT
1. Competències, objectius, continguts
Un dels problemes als quals s’ha d’afrontar la Pedagogia (amb majúscula)
és la dificultat d’estructurar un llenguatge unívoc. I no per una qüestió de pur
academicisme, sinó per la necessitat d’emprar termes que tinguin el mateix
significat per a tots els implicats en una actuació educativa rigorosa, de la
mateixa manera que succeeix en tots els camps professionals. Però la realitat
demostra que, en el nostre àmbit, això és una missió gairebé impossible a
causa de diversos factors: des dels sorgits entre el mateix col·lectiu professional de l’educació fins als provocats per la intervenció d’altres professionals
que hi diuen la seva, sense haver aprofundit suficientment en les implicacions
que tota pretesa nova aportació comporta. I aquí encara s’ha d’afegir la influència de la normativa legal –lleis i decrets– que sacralitzen certs conceptes i
normes sota l’empara del poder polític, quan els autors dels textos en qüestió
no sempre tenen clares les idees que projecten sobre les disposicions legals.
No estem davant de simples qüestions formals que no tenen incidència
sobre la pràctica. Una activitat educativa professionalitzada necessita conceptes
clars per poder planificar i executar una actuació educativa rigorosa. També es
necessita claredat per poder intercanviar informació i per interpretar textos i
documents propis i aliens. No es tracta de cercar la terminologia i la conceptualització més complicada; moltes vegades és precisament el contrari. La claredat
pot ser més senzilla que la foscor. Amb tots aquests comentaris pretenc conscienciar els professionals de la necessitat de clarificar els conceptes que encapçalen
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aquest capítol i, així, justificar la coherència de l’estructura de l’actual currículum vigent a Catalunya i dels documents vinculats al seu desplegament.
En el primer volum d’aquesta publicació ja es va dedicar un ampli capítol
a clarificar què aporten de nou el concepte de competència bàsica, els seus antecedents entre nosaltres i la seva contextualització en la normativa legal (Sarramona, 2015). S’esmentava que el Ministeri d’Educació espanyol va introduir el
terme “competències bàsiques” en les successives lleis orgàniques d’educació:
la LOCE (2003), la LOE (2006) i la LOMCE (2012). Però, arribat el moment de
concretar-les en els decrets curriculars derivats, no va fer altra cosa que introduir
de manera col·lateral un document elaborat per un grup de treball dins de la Unió
Europea (2004) que no tenia una finalitat curricular, sinó la de suggerir uns blocs
competencials que caldria tenir presents en el desenvolupament educatiu al llarg
de la vida; vuit blocs competencials o “competències clau” que el ministeri de
la LOE va batejar com a “competències bàsiques”, després d’haver modificat
sospitosament algunes denominacions sense assenyalar-ho. Els decrets curriculars derivats de la LOMCE han seguit amb aquests mateixos blocs, si bé s’hi
barreja la denominació de “competències bàsiques” amb la de “competències
clau”; a més, els blocs es redueixen a set. Més tard, al gener del 2015, es va
dictaminar una ordre específica per buscar vinculacions entre els continguts de
les matèries i les competències clau proposades. La taula 1 mostra la relació
de les competències clau recomanades per la UE com a aprenentatges al llarg
de la vida i les adaptacions fetes pel Ministeri d’Educació espanyol.
TAULA 1. RELACIÓ DELS BLOCS COMPETENCIALS PROPOSATS PER LA UE I LES SUCCESSIVES
INTERPRETACIONS QUE N’HA FET EL MINISTERI D’EDUCACIÓ
Les competències
clau recomanades
per la UE (2006)

Les competències
bàsiques del currículum
de la LOE (2006)

1. Comunicació en la llengua materna
2. Comunicació en una
llengua estrangera
3. Competència matemàtica
i competències bàsiques
en ciència i tecnologia
4. Competència digital
5. Aprendre a aprendre
6. Competències interpersonals i cíviques
7. Esperit emprenedor
8. Expressió cultural

1. Competència en comunicació lingüística
2. Competència matemàtica
3. Competència en el coneixement i en la interacció amb el món físic
4. Tractament de la informació i competència
digital
5. Competència social i
ciutadana
6. Competència cultural i
artística
7. Competència per aprendre a aprendre
8. Autonomia i iniciativa
personal
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Les competències claus del
currículum de la LOMCE
(Ordre ECD/65/2015, del 21
de gener)
1. Comunicació lingüística
2. Competència matemàtica
i competències bàsiques
en ciència i tecnologia
3. Competència digital
4. Aprendre a aprendre
5. Competències socials i
cíviques
6. Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor
7. Consciència i expressions culturals

Tot el conjunt del sistema educatiu espanyol –i també del català– han
estat seguidors acrítics de la normativa legal derivada de la LOE, que va impedir avançar en la determinació d’autèntiques competències bàsiques vinculades a les respectives àrees i matèries curriculars. I és que les competències
bàsiques no poden estar al marge dels continguts curriculars en els quals es
materialitzen, fet que exigeix que es concretin en la realitat de cada país amb
capacitat de generar un currículum propi.
Com s’ha dit, a causa de la publicació de la LOMCE, a Catalunya va
sorgir l’ocasió de poder fer un nou currículum i, així, es va trencar la inèrcia
repetitiva d’unes suposades “competències bàsiques”, que no anaven més
enllà d’emprar el terme i de fer referència als blocs competencials claus que
havia oficialitzat el ministeri. Les mateixes avaluacions catalanes, anomenades amb el mateix terme, es van fer durant anys sense un referent curricular
clar. Ara, finalment, en els respectius decrets curriculars catalans d’educació
primària i secundària obligatòria, hi ha un referent legal per a totes les matèries
curriculars, que presenten les competències bàsiques que cal assumir al final de
les respectives etapes educatives, les quals també han de servir per a les avaluacions externes que faci el propi Departament d’Ensenyament. Amb tot, la
inèrcia de considerar així les vuit competències claus europees, modificades pel
ministeri arrel de la LOE, ha tingut la seva continuïtat en el mateix decret de
l’actual currículum de primària determinat pel Departament d’Ensenyament
(Annex 1 al Decret 119/2015, del 23 de juny), on es presenten al mateix temps
que les competències específiques curriculars. En el cas de secundària, aquests
blocs competencials es qualifiquen de “claus”, sense detallar-los, mentre que
les diverses matèries mostren les seves respectives competències bàsiques de
caire curricular.
La determinació de les actuals competències curriculars bàsiques de Catalunya va començar el 2012, amb la publicació d’uns documents orientadors
sobre els àmbits curriculars de llengua, matemàtiques, sector digital i tecnocientífic, que no modificaven el currículum derivat de la LOE encara vigent aleshores. Això al marge de les avaluacions en competències bàsiques que es feien
des del 2001 i que van significar la primera avaluació externa de caràcter censal que s’ha fet a Catalunya. Aquestes avaluacions tenien com a referent unes
propostes de competències bàsiques elaborades en el marc de la Conferència
Nacional d’Educació (2002), si bé mai van arribar a ser formalment integrades en el currículum oficial, el qual, com s’ha dit, va fer seguidisme del determinat pel ministeri en aquest terreny.
En confeccionar un currículum en base a competències bàsiques, Catalunya
es situa en la línia de les característiques més comunes i avançades de les reformes curriculars, que les tenen com a primer factor de canvi (O.I.E., 2015).
Les competències bàsiques de cada àrea i matèria curricular no són altra
cosa que uns objectius generals, de caràcter ampli i complex, vinculats a la
vida real, d’acord amb el que té d’innovador el terme competència, i que tam13

bé recullen els avenços didàctics que ja havia introduït la LOGSE del 1990.
Amb això es vol dir que són el referent final que ha de guiar el conjunt de
l’ensenyament en les respectives etapes de primària i secundària obligatòria,
però que no eximeixen de la necessària planificació per cursos, cicles i períodes més curts, fins i tot diaris, per aconseguir objectius d’aprenentatge més
concrets i de naturalesa diversa –conceptuals, aplicatius, actitudinals, etc.– que
han de ser coherents i pertinents amb les fites finals de caràcter competencial.
Així, doncs, les competències bàsiques han de servir de referent per a l’activitat
pedagògica quotidiana de les aules i fora d’elles, però no són l’única fita que cal
assolir. No s’ha de pensar que hom està constantment ensenyant competències
bàsiques, sinó avançant en un procés d’aprenentatge que permet assolir-les de
manera progressiva. Valguin uns exemples d’aquests criteris didàctics.
Si es considera la competència següent de Ciències Socials de l’ESO,
Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per
comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics (Departament d’Ensenyament, 2015a: 28), és fàcil advertir que no s’assumirà per
part dels alumnes si prèviament no s’interioritzen continguts específics de
caràcter històric vinculats amb el propi territori, si no s’analitzen aportacions
realitzades per persones i col·lectius en la construcció de la identitat compartida, si no es viuen ambients, llocs, dates... que siguin significatives en la
construcció de la història propera, etc. I tots aquests objectius d’aprenentatge
s’han d’anar planificant al llarg de l’etapa, durant les sessions escolars successives, fins a formar un tot coherent amb la fita competencial pretesa. Aquesta
competència, doncs, podria tenir un redactat igual en tots els països i, en canvi, la seva concreció seria específica en cadascun d’ells.
Un altre exemple és la competència 6 de l’àmbit científic de primària:
Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans, amb coneixements
científics per aconseguir el benestar físic (Departament d’Ensenyament, 2015b:
40). És fàcil concloure que no s’arribaran a aconseguir hàbits personals en els
camps assenyalats sense la interiorització d’informacions sobre la composició
dels diversos aliments i la seva incidència sobre el cos humà, la pràctica sistemàtica d’una alimentació equilibrada, un exercici adequat a l’edat i les característiques personals, practicar un descans suficient, conèixer les conseqüències
de la manca de descans i de l’alimentació desequilibrada, etc. Aquesta competència bàsica, com moltes d’altres, no podrà ser assolida amb la sola aportació
de l’educació escolar, perquè té clares implicacions en la vida quotidiana i, per
tant, necessita el compromís de l’educació familiar. També resulta clar que
aquesta competència suposa un procés d’adquisició que no s’esgota en l’etapa
de primària i que té implicacions al llarg de tota la vida.
Qüestió a part és la naturalesa dels objectius d’aprenentatge que entren
en joc en cada moment i que es justifiquen per ells mateixos, alhora que serveixen per assolir aquells que són més complexos i de caire competencial.
Habitualment, s’ha emprat alguna taxonomia per tenir una referència classifi14

catòria dels objectius d’aprenentatge que ajudi a la seva gradació i a poder
cobrir un ampli espectre d’aprenentatges. Aquestes taxonomies han estat vinculades amb determinades teories de l’aprenentatge i s’han convertit en eines
útils per a la planificació curricular. A tall d’exemple, són prou conegudes les
taxonomies de Bloom, Gagné i Briggs, que van servir per introduir en el sistema educatiu la pràctica de la planificació curricular seguint les directrius
conductistes i neoconductistes que van guiar la Llei General d’Educació del
1970. Una activitat habitual de formació docent va ser, aleshores, la redacció
d’objectius generals i específics d’acord amb unes determinades regles lingüístiques que garantien la claredat d’interpretació. Com ja se sap, en molts casos
aquesta tasca no anava més enllà d’omplir uns projectes formalitzats sobre
paper. A més, també se sap que els objectius més complexos i transcendents
per a l’educació es deixaven de banda, precisament, perquè eren difícils de
formular d’acord amb els requisits formals establerts.
La LOGSE del 1990, en la qual la participació de persones i entitats catalanes hi va tenir un paper molt decisiu, va suposar un avenç molt important en
la superació de les arrels conductistes imperants fins aleshores en la concepció
del currículum. Ben al contrari, la fonamentació del currículum es va cercar en
les teories de l’aprenentatge de caire més cognitivista i constructivista; encara
que aquesta segona concepció, representada especialment per Vigoski i Piaget,
era subsumida en l’anterior a l’hora de proposar referents per al disseny curricular, mentre que els exemples proposats sortien d’autors com Gagné, Bruner
i, fins i tot, Briggs, aquest clarament neoconductista (Coll, 1986).
A Catalunya, es va difondre una estructura de disseny curricular que
classificava els objectius i els continguts d’aprenentatge sota un mateix criteri
de tres dimensions: cognitiva, procedimental i actitudinal. D’entrada, això
suposava un toc d’atenció al sistema educatiu perquè no es limités a la consecució d’aprenentatges de tipus simplement cognitiu, com s’havia fet tradicionalment, i s’integressin en les propostes curriculars aprenentatges més aplicatius (procedimentals) i de compromís personal (actitudinals).
Ara bé, l’adopció sense matisos de la taxonomia proposada tant per als
objectius d’aprenentatge com per als continguts curriculars va conduir a unes
propostes de disseny curricular que resultaven il·lògiques; es tractava d’omplir
les nou caselles resultants del creuament d’ambdós elements bàsics de tot
currículum: els objectius i els continguts. Es va adoptar la norma que els objectius s’havien de formular mitjançant verbs i els continguts mitjançant substantius –qüestió que havia estat clau en la planificació del anys setanta– i la
resultant era, moltes vegades, la mateixa proposta per als objectius i per als
continguts, matisada simplement per una qüestió lingüística que no modificava
en res la seva naturalesa. Potser la qüestió no va tenir més transcendència, perquè moltes planificacions curriculars no anaven més enllà de l’escrit en el paper, però sens dubte va impedir una comprensió clara d’allò que es proposava
i un compromís ferm en la seva execució. Els següents exemples –referits a
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objectius i a continguts d’actituds, valors i normes del currículum de primària
del 1992– il·lustren aquestes reflexions:
Objectius generals
8. Reconèixer, valorar i complir les normes socials relacionades amb el respecte a si
mateix i a les altres persones i aquelles que regulen les relacions i la convivència entre la diversitat de grups que configuren la pròpia comunitat.
9. Respectar els valors morals, socials i ètics propis i d'altri a partir de l'exercici
dels drets i deures democràtics en les seves actuacions convivencials.
10. Valorar el medi ambient a partir dels coneixements adquirits, considerant-lo en
les seves dimensions naturals, històrico-artístiques i estètiques.
Continguts d’actituds, valors i normes
1.2. Valoració de si mateix i d'un estil de vida personal.
1.3. Acceptació de normes referides a si mateix, com a persona i com a membre d'una
comunitat.
2.1. Sensibilització pels drets i deures humans.
3.2. Atribució de valor al patrimoni.
3.3. Sensibilització per la protecció del medi ambient.

Es pot constatar que els substantius aplicats a la redacció dels continguts
actitudinals no varien la naturalesa dels significats, que són clarament resultats d’accions d’aprenentatge, és a dir, objectius. En cap lloc es mostren els
continguts vinculats als objectius en qüestió.
Encara avui, en el darrer currículum de l’educació primària publicat el
2015, s’hi poden trobar alguns exemples que arrosseguen els errors de concepció assenyalats. Tal és el cas d’alguns continguts curriculars per al cicle
superior en l’àrea de llengua:
• Producció de textos orals de diferents tipus i formats de l’àmbit personal i escolar amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to
de veu o el gest a la situació comunicativa.
• Comprensió de textos literaris aplicant estratègies específiques per
aprofundir en el sentit del text.
Podem advertir que, canviant el substantiu inicial de cada punt per l’infinitiu del verb del qual procedeix, no varia el significat. Així, són objectius
tant el primer exemple (de tipus aplicatiu) com el segon (de tipus conceptual
de comprensió).
La idea fonamental que cal tenir present a l’hora de planificar els processos
d’ensenyament-aprenentatge és que als objectius de caire aplicatiu i actitudinal
s’hi arriba mitjançant l’adquisició de continguts de diferent naturalesa (també
cognitiva), com és el cas de les normes respecte a com actuar i les informacions
que permeten raonar reflexivament abans de prendre compromisos actitudinals.
Posar sota un mateix calaix les actituds –que per la seva naturalesa mai no
16

poden ser continguts, sinó objectius a assolir–, els valors –que són conceptes
que justifiquen i guien l’acció i, per tant, són continguts– i les normes –que
són indicacions de com actuar– no ajuda a comprendre la vinculació que hi ha
d’haver entre els continguts i els objectius curriculars, d’acord amb el nivell i
la complexitat que es persegueix en aquests darrers. En algun moment, els
mateixos defensors de la proposta es deurien adonar de la contradicció, quan
feien propostes de continguts que es quedaven en la perspectiva absolutament
conceptual dels procediments i les actituds. Vegem, per exemple, el quadre
següent (Zabala, 1993: 140)1:
Continguts

Activitats d’aprenentatge

Fets
Conceptes
Conceptes procedimentals
Conceptes actitudinals

Repeticions verbals
Experiencials
Aplicacions i exercitacions
Experiencials amb components afectius

A mode de proposta, a la taula 2 es presenta una correspondència lògica
entre els tipus de continguts curriculars i la seva utilitat més habitual en la
consecució dels objectius pertanyents a les tres dimensions comentades, sense
afany d’haver esgotat la totalitat de les possibles correspondències.
TAULA 2. CORRESPONDÈNCIA ENTRE ELS OBJECTIUS CURRICULARS I EL TIPUS D’OBJECTIUS AMB
ELS QUALS ES RELACIONEN DE MANERA MÉS HABITUAL (SARRAMONA, 2000)
Objectius

Continguts

De coneixement

Aplicatius

Interiorització Integració Innovació Puntuals Processuals
Fets
Conceptes
Principis
Normes
Tècniques
Valors

Actitudinals
Autonomia Compromís
personal
social

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

Cal dir que, en el seu moment, alguns autors ja vam ser crítics amb la
proposta oficialitzada a Catalunya de confusió de continguts i objectius d’aprenentatge gestada amb motiu de la LOGSE. A banda d’aquest autor, es pot

1

Traducció de l’editor.
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esmentar el cas d’Enric Roca (1997) que, entre d’altres coses, va escriure
referint-se als continguts procedimentals:
[...] es podrien assegurar eficaçment els processos significatius –aquell saber fer
que han de dominar els alumnes– sense necessitat de convertir-los en continguts
per ells mateixos, ja que això, al nostre entendre, significa confondre la seqüència
d’acció vinculada a un objectiu amb la seva pròpia finalitat i amb el contingut
concret d’aquesta finalitat, que mai pot ser el mateix que la pròpia acció, sinó que
aquesta ha de posar-se al servei de diferents continguts (p. 104, traduït del castellà).

I, pel que fa als continguts actitudinals, l’autor comentava:
Aquests continguts d’actituds suposen estrictament continguts de normes i valors i, la major part de les vegades, repeteixen com a contingut l’acció perseguida en els objectius d’actituds (p. 115, traduït del castellà).

En els documents als quals ja ens hem referit sobre competències bàsiques
que el Departament d’Ensenyament ha anat publicat des del 2013 i en els currículums de primària i de secundària del 2015, es pot advertir com algunes competències clarament procedimentals i actitudinals es vinculen a continguts de naturalesa diversa, és a dir, conceptuals, de processos aplicatius i de normes i valors,
que són les informacions necessàries que l’alumne ha d’interioritzar per aconseguir realitzar processos i assumir compromisos (actituds). A la taula 3, vegem uns
exemples que il·lustren això (Departament d’Ensenyament, 2013a, 2015c):
TAULA 3. EXEMPLES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES AMB ELS SEUS CORRESPONENTS CONTINGUTS CLAU
Etapa educativa

Competència

Continguts claus

Educació
primària

Competència 3 de
l’àmbit digital.
Utilitzar programes i
aplicacions de creació de dibuix i de
creació d’imatge
fixa, de so i d’imatge
en moviment.
Competència 2 de
l’àmbit de cultura i
valors.
Assumir actituds
ètiques derivades de
la Declaració Universal dels Drets
Humans.

•

Educació
secundària
obligatòria

•
•
•
•
•
•
•
•
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Llenguatge audiovisual: plans, enquadrament, pistes, capes...
Imatge fixa i dibuix: captura i fons
d’imatge, eines de creació...
So digital: enregistrament i fons de so,
eines d’edició...
Vídeo digital: enregistrament i fonts de
vídeo, eines d’edició...
La Declaració Universal dels Drets Humans de 1948.
Algunes disposicions legals i institucions
per a la defensa dels drets humans i de les
llibertats.
Situacions i contextos de conculcació dels
drets humans i les llibertats.
Els drets humans com a deures morals.
Història i fonamentació dels drets humans.
Les generacions de drets. Els drets de les
generacions futures.

