
Eduquem competencialment? 
És relativament fàcil reflexionar sobre si les nostres classes són prou competencials. En una 
ensenyança més tradicional segurament fareu llegir en veu alta la lliçó, aportareu el vostre saber 
sobre el tema, presentareu exemples i demanareu que l’alumnat resolgui exercicis idèntics als que 
els haureu presentat. Tothom farà el mateix, de la mateixa manera. Molts alumnes no ho faran bé. 
 

De l’alumnat esperareu que reprodueixi exactament el discurs i la metodologia, tal com els heu  
mostrat a fer, i valorareu exactitud, silenci, disciplina i obediència. Els més moguts patiran.  
 

Si la vostra classe fos més més competencial, segurament presentaríeu a l’alumnat els objectius de 
l’activitat i l’avaluació, plantejaríeu una situació, un problema, o un cas i els faríeu una demanda que 
impliqués un repte motivador. Tractaríeu de provocar la reflexió i l’anàlisi raonat de l’alumnat. Els 
ajudaríeu a centrar el tema, a cercar, a resumir, a presentar, a comunicar. Vetllaríeu pels hàbits, 
habilitats i actituds durant la classe. Tindríeu menys problemes amb l’alumnat més divers.  
 

De l’alumnat esperaríeu que sabés cercar, demanar, reflexionar, analitzar, relacionar, proposar 
solucions, escollir la més adequada, preparar l’exposició al grup, i comunicar. De fet valoraríeu que 
sabessin fer i exposar, les habilitats bàsiques i els valors democràtics.  
 
L’aprenentatge competencial és millor perquè:  
 

• Dona eines per entendre com és el món i perquè és així.  
• Permet resoldre problemes i situacions pràctiques de la vida quotidiana 
• Connecta amb la realitat, amb les experiències dels alumnes  
• Els aprenentatges es poden transferir a contextos i situacions noves i diferents  
• És més senzill atendre la diversitat. 
• És molt motivador i creatiu. 
• L’alumnat pren consciència de com aprèn i com. 
• L’alumnat pren decisions sobre el seu procés d’aprenentatge. 
• L’alumnat aprèn a millorar a partir de la detecció d’encerts, oblits o errors.  
• Dóna lloc a aprenentatges estratègics que possibiliten aprendre a aprendre. 

 
Feu-vos aquestes preguntes i decidiu: 

  
• Feu activitats que integren continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals a l’hora?  
• Teniu en compte el que l’alumnat sap, i el que no sap, gràcies a una avaluació inicial? 
• Seleccioneu continguts significatius, motivadors, per a l’alumnat?  
• Feu activitats que tenen per objectiu respondre a una pregunta o problema?  
• Les activitats porten a aplicar els coneixements ja adquirits i a fer alguns nous aprenentatges? 
• Ajuden a relacionar coneixements diversos dins la matèria? 
• Lliguen coneixements de diverses matèries en un projecte interdisciplinari? 
• És una activitat que es pot desenvolupar de diferents maneres, és creativa? 
• Estimula la curiositat i la creativitat de l’alumnat? 
• Implica l’ús d’instruments diversos i eines TAC? 
• Fomenta l’autonomia dels alumnes. Coneixen els objectius de l’activitat? 
• El docent hi intervé a partir de guiatge i preguntes més que amb explicacions? 
• Es posa en joc l’esforç individual però també el treball en parelles, o en grups? 
• Fomenta dialogar, argumentar, convèncer, consensuar...? 
• Implica raonar sobre el què s’ha fet i justificar els resultats? 
• Implica comunicar d’alguna manera aquests resultats? 
• S’avalua amb diferents instruments i diferents ítems. Saben els alumnes com avaluareu? 


