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2.Per què era necessari el canvi que comporten les competències? 

Cal insistir que assignar ara a l’escola la tasca de procurar l’adquisició de competències 

no és una simple qüestió de canvi terminològic respecte a l que tradicionalment ha 

estat fent, sinó una forma  diferent  i actual d’entendre la seva funció educativa. Hi ha 

raons de fons per demanar un canvi en les metes escolar, tradicionalment  vinculades 

a l’adquisició de coneixements estrictament acadèmics i a l’adquisició d’habilitats  que 

s’esgoten en el mateix àmbit escolar; algunes d’aquestes raons es comenten tot seguit 

(Sarramona, 2004). 

Un primer factor a considerar és el constant augment dels coneixements que, des de fa 

pràcticament un segle, fa impossible que el sistema educatiu pugui tractar-los tots. 

Aquest augment s’ha vist acompanyat d’una progressiva especialització dins de la qual 

es produeix la renovació més accelerada. La conseqüència directa per al sistema 

educatiu, en qualsevol dels seus nivells, és  l’exigència de realitzar la selecció dels 

coneixements que resultin més necessaris per obtenir la comprensió bàsica de cada 

àmbit i que permetin seguir aprenent. I aquesta selecció s’ha de fer en funció de la 

seva necessitat per comprendre i actuar en el món actual. 

El principi ja àmpliament  consolidat “d’aprenentatge al llarg de la vida” constitueix 

l’expressió no només de la possibilitat i desig de perfeccionament continu de cada 

persona, sinó la resposta al constant augment i modificació dels coneixements vigents. 

Estem “condemnats” a aprendre de per vida, com deis Illich. Tot el que signifiqui 

formació inicial cobra, per tant, especial rellevància, i dins d’ella és fonamental 

l’adquisició dels coneixements i les estratègies d’acció que resultin fonamentadores, 

bàsiques, per seguir aprenent.  Així s’explica el comentat principi de “retorn a allò que 

és bàsic”. 

La revisió curricular no acaba amb la selecció dels continguts, sinó que inclou també la 

perspectiva didàctica que posa l’èmfasi en la perspectiva de l’aprenent i no tant en la 

lògica de la docència. L’escola ha de centrar-se en els aprenentatges dels alumnes, i la 

planificació curricular per part del docent en l’estratègia que els faci possible i no en  

una activitat que es justifiqui per ella mateixa. Tradicionalment, en parlar de 

currículum i de programes escolars es feia referència als continguts, les prescripcions 

legals i l’activitat docent, mentre que en parlar de capacitats, de competències, 

l’èmfasi es posa el  que ha de aconseguir el sistema educatiu en els seus alumnes; es 

canvia el punt de vista en benefici de l’alumne i les seves possibilitats d’aprenentatge. 
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El creixement i l’especialització de tos els coneixements s’han vist acompanyats d’una 

amplia diversitat de fonts per a la seva difusió i suport: són els propis de la 

denominada “societat de la informació”. Davant d’aquesta realitat, l’escola ha perdut 

el monopoli del saber, que es troba dipositat en múltiples fonts informatives cada 

vegada de més fàcil accés. Però aquesta multiplicitat de fonts no és garantia 

d’aprenentatge sistemàtic, estructurat, perquè la informació és molt diversa  i 

desorganitzada . L’escola , per tant, continua sent l’única institució que presenta les 

informacions de manera estructurada i seqüenciada . Però hi ha alguna cosa més. El 

conjunt de fonts informatives ofereix en nombroses ocasions  contradiccions, a més de 

finalitats  no sempre d’acord amb els principis morals que regeixen l’educació escolar. 

Aleshores, a l’escola li correspon no només preparar els subjectes per a l’adequada 

selecció i organització de les informacions accessibles a través de la multiplicitat de 

mitjans socials existents , sinó també preparar-los  per exercir sobre elles la crítica 

valorativa; en cas contrari, és evident el perill de caure víctima de la manipulació. 

Consegüentment, l’adquisició de tècniques i hàbits per accedir a la informació de 

diverses fonts, moltes d’elles digitals, són noves fites que se li assignen a l’escola dels 

nostres dies, i que ha de incorporar a la plèiade de les que ja li són tradicionals. Ser 

avui un ciutadà competent inclou el domini bàsic de les TIC 

La immensa quantitat d’informació disponible ens obliga a tornar a posar l’èmfasi en 

els objectius curriculars per sobre dels continguts, desprès d’una etapa  en què havien 

estat una mica depreciats per estar fortament lligats a la tradició conductista, que els 

havia atomitzat fins a un nivell que recordava les operacions laborals de naturalesa 

molt específica . Ara torna la mirada cap als objectius educatius, però amb unes 

característiques que els allunyen dels objectius conductuals específics de caràcters 

conductista, perquè es tracta d’objectius que no s’esgoten en si mateixos sinó que 

estableixen les bases per a un perfeccionament continu de les capacitats que 

comporten, materialitzades en el principi de l’aprenentatge al llarg de la vida. Seran 

precisament els aprenentatges més específics els que més ràpidament quedaran 

obsolets amb el pas del temps i els consegüents canvis socials i tecnològics. Les 

habilitats especifiques s’esgoten en elles mateixes i només poden ser considerades 

com objectius d’aprenentatge en la mesura que serveixin per concretar les fites més 

amplies (competències). Aquestes fites educatives no cal que siguin directament 

observables (actituds) per constituir metes d’aprenentatge : la seva importància les 

justifica i la seva avaluació sempre resultarà possible per sistemes indirectes i no 

tradicionals escolars. 
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Junt amb altres preocupacions, com les assenyalades, l’actual sistema educatiu té un 

preocupació creixent per aconseguir la màxima equitat per als seus alumnes, més quan 

les desigualtats social segueixen creixent. Per això  s’ha de preocupar per determinar 

fites d’aprenentatge que estiguin a l’abast de la immensa majoria de l’alumnat, en la 

línia de les considerades com a competències bàsiques, car per a tots ha de ser 

possible la inserció social. La síntesi de l’equitat  amb la qualitat s’aconseguirà si 

realment les competències identificades com a bàsiques son rellevants, compleixen la 

funció assignada i esposen a l’abast de la immensa majoria dels alumnes. Però, a més, 

les competències platejades han de permetre un avenç constant per als qui tenen la 

possibilitat de fer-ho. Els sistemes educatius de qualitat són els que garanteixen un 

mínim fonamental i suficient per a tothom i possibiliten un màxim pe cadascú. Així ho 

entenen tots els països avançats.   

 

 5. Tradicions i novetats en les competències bàsiques 

Les competències recullen aspectes del procés d’ensenyament-aprenentatge que ja 

havien entrat amb força en l’àmbit pedagògic des de fa uns anys, altres suposen una 

novetat o avanç. Per tant, no s’ha de considerar a les competències com un element 

de ruptura respecte les passades dècades perquè,  si fos així, segurament constituirien 

una novetat efímera; la seva millor garantia de permanència és que se situen en una 

línia de continuïtat amb el passat immediat. 

Entre els principals elements de continuïtat es poden assenyalar els següents: 

 Insisteixen en l’activitat de l’alumne, com ja va fer el moviment de l’Escola 

Nova i van descartar autors com John Devwey (learning by doing). Les 

competències emfatitzen l’activitat com a mesura per aprendre i manifesten 

la utilitat dels aprenentatges, sense excloure per això els aprenentatges 

conceptuals, assolits mitjançant l’atenció i la reflexió. El concepte d’activitat 

s’ha d’entendre en sentit ampli, de manera que la majoria de les activitats 

proposades seran de caire mental. 

 En la línia de l’anterior, les competències inclouen coneixements, habilitats i 

actituds, perquè no es tracta d’un simple saber fer sense comprensió de 

l’activitat, sinó un saber fer raonat i amb compromís (aprenentatge situat) per 

part de que el realitza. Algunes de les competències més transversals com, per  

exemple,  “adoptar   posicionaments   personal   crítics davant   els   esdevinents 
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socials” o “respectar la diversitat cultural en els marc de les societats 

democràtiques”, poden ser considerades com equivalents als objectius 

actitudinals que fa temps es proposa l’escola al costat dels estrictament 

cognitius. Això sense oblidar que tot assoliment actitudinal passa sempre per 

adquirir coneixements raonats i realitzar pràctiques coherents. 

 Pretenen la globalització dels aprenentatges, vell principi pedagògic que té 

ampli arrelament en l’educació infantil i que va desapareixent a mesura que 

s’avança en les etapes del sistema educatiu. Les competències ens tornen a 

demanar l’esforç d’integrar aprenentatges que pertanyen  a àrees o matèries 

escolars diverses, perquè els problemes complexos que pretenen resoldre 

necessiten de la contribució interdisciplinar de les informacions i aplicacions. 

Les matèries o assignatures escolars són una opció organitzativa per facilitar 

l’activitat escolar, però els límits entre elles són meraments convencionals. 

La capacitat d’integració de tots els aprenentatges assolits és una mostra 

d’assoliment competencial. 

 Demanen aprenentatges significatius, integrats amb els anteriors que el 

subjecte ja posseeix, com a garantia de remesa i comprensió dels nous, així 

com del necessari factor acumulatiu dels mateix per poder avançar en els 

graus de domini de les competències. Per arribar a l’excel·lència  en una 

competència cal passar per fases successives que van fonamentant els 

avenços. 

 Com ja s’ha indicat, les competències parteixen de la necessitat de la 

transferència, perquè una formació mai no pot preparar per a totes les 

situacions que el subjecte es pot trobar en el present i en el futur. La 

transferència obliga a generalitzar a partir de les situacions concretes per 

poder atendre altres situacions semblants, que no idèntiques, fins arribar a 

la capacitat d’innovació que superarà els models previs. Transferència i 

creativitat són conceptes pedagògics ja tradicionals en molts àmbits i que 

ens aprenentatges de naturalesa  competència són imprescindibles. Una 

persona competent en un àmbit resol situacions divers i no es limita a repetir 

solucions rutinàries o simplement consolidades. 

Però les competències també aporten algunes novetats que permeten pensar que 

s’avança  en  el procés de  millora de  la  tasca pedagògica.  Aquestes   aportacions  es  
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podrien resumir en els apartats següents:     

 Vinculen l’escola amb la vida real, trencant la tendència a fer de l’escola un 

món a part d’aquell per al qual han de preparar. Certament, tot el món real 

no ha de penetrar en el sistema educatiu, perquè no tot és compatible amb 

els valors que aquest vol fomentar, però s’ha de tenir present per garantir 

que es prepara els nens i els joves per ser ciutadans conscients i 

responsables en el món que els tocarà viure. Aquest criteri porta, per 

exemple, a la necessitat de la constant posada al dia dels contingut, per 

garantir el principi de realisme i vinculació amb la vida quotidiana, que està 

en permanent canvi, així com procurar vincular les activitats d’aprenentatge 

amb les situacions de la vida real quotidiana dels alumnes. 

 Determinen mínims equitatius per a tot l’alumnat, superant la simple 

classificació dels alumnes en funció d’aprenentatges  estrictament 

acadèmics, complint així l’encàrrec de preparar a tothom per la societat a la qual 

pertanyen; altrament, les competències tractades no mereixerien el qualificatiu de 

bàsiques i, conseqüentment, tampoc tindria justificació l’obligatorietat de 

l’ensenyament fins a una determinada edat. L’equitat, però , no ha de ésser 

obstacle  perquè alguns puguin avançar més que altres en raó de la seva capacitat i 

esforç, la qual cosa porta a la dimensió de la qualitat en el sistema educatiu, entesa 

com la possibilitat que cadascú pugui desenvolupar –se al màxim del seu potencial.      

 Introdueixen criteris d’eficàcia i d’eficiència, termes que ens vénen del món 

econòmic, però que aquí hem d’interpretar-los com la verificació que les situacions 

o problemes als quals s’apliquen les competències són efectivament resolts, i ho 

són per la via més eficient, es a dir, per la via que suposa optimitzar els recursos 

disponibles. L’aprenentatge en base a competències es preocupa de valorar 

diverses alternatives possibles de solució i escull la millor; es tracta de lla teoria de 

resolució de problemes aplicada de manera generalitzada. Això és el que fa tota 

persona competent en el seu àmbit d’actuació. 

 Els processos d’ensenyament aprenentatge de caràcter competencial exigeixen 

avaluacions interdisciplinàries com a conseqüència lògica de l’aprenentatge 

globalitzador i interdisciplinari que plantegen. Si sempre ha estat necessari que el 

professorat planifiqués de manera conjunta el currículum, ara resulta 

imprescindible per poder emprendre els aprenentatges des de diversos àmbits i, 

conseqüentment, avaluar de manera conjunta, trencant així una llarga tradició, 

arrelada en tos els nivells del sistema educatiu, de fer avaluacions estrictament 

vinculades a una matèria o àrea de coneixement. Això no exclou que hi hagi 

competències  que  s’adscriguin  plenament a  un  àmbit  disciplinari  concret,  però  
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moltes han de ser escomeses des de més d’un d’ells; a títol d’exemple es 

poden citar les competències lingüístiques o les vinculades a l’ús de les 

tecnologies digitals. Pot ser il·lustrativa la taula 2, on les competències digitals 

es relacionen amb les corresponents de matemàtiques i llengua dins de 

l’educació secundària obligatòria, segons la relació determinada pel 

Departament D’Ensenyament.  

 

 TAULA 2. PROPOSTA DE VINCULACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DIGITALS  D’eso AMB LES MATEMÀTIQUES 

I LINGÜISTIQUES  (DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT  2013a:82). EN LA TAULA NO S’HAN POSAT LES 

COMPETENCIES DIGITALS PER CONSIERAR QUE ALGUNES  (LES NO PRESENTS) SÓN DE CAIRE MÉS 

ESPECÍFIC 

 

Competències bàsiques de l’àmbit digital Competències 
bàsiques de l’àmbit 
matemàtic 

Competències bàsiques 
de l’àmbit lingüístic 

1. Seleccionar, configurar i programar 
dispositius digitals segons les tasques a 
realitzar. 

 
2,9,12 

 
5,8 

2.  Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, 
presentacions multimèdia, tractament de 
dades numèriques per a la producció de 
documents digitals.  

 
1,2,3,10,11,12 

 
5 

3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició 
d’imatge fixa, so i imatge en moviment per 
a produccions de documents digitals 

 
9,10,11,12 

8 

4. Cercar, contrastar, seleccionar informació 
digital adient per al treball a realitzar, tot 
considerant diverses fonts i mitjans digitals.   

  
1,2,3,7 

5.  Construir nou coneixement personal 
mitjançant estratègies de tractament de la 
informació amb el suport d’aplicacions 
digitals. 

 

 
1,2,3,5,7,9,11 

 
1,5,6,7,8 

6. Organitzar i emprar un entorn personal 
digital de treball i d’aprenentatge amb 
eines digitals per desenvolupar-se en la 
societat del coneixement. 

  

7. Participar en entorns de comunicació 
interpersonal i publicacions virtuals per 
compartir informació. 

10,11,12, 4,5,6,8,9 

8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant 
eines i entorns virtuals de treball 
col.laboratiu 

 
11 
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 Les competències son objectius amplis, als quals s’hi podrà arribar mitjançant un 

procés progressiu d’aproximació. Per aconseguir-lo, serà útil analitzar els 

components que integren cada competència i considerar l’assoliment de cadascun 

d’ells, prèviament a la síntesi que suposa la competència en qüestió . Cal evitar 

obsessionar-se en tot moment per estar ensenyant competències ; aquestes han de 

ser el referent final, no cada fase intermèdia de l’aprenentatge escolar. 

Quotidianament, en l’activitat escolar es van assolint objectius específics, concrets, 

i altres més amplis, que han de tenir les competències com a referents, com a fites 

final d’etapa. De la mateixa manera que es pot afirmar que les competències són un 

tipus d’objectius d’aprenentatge de caràcter ampli, es pot afirmar igualment que no 

tos els objectius d’aprenentatge són de caràcter competencial. 
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