
QUÈ INCLOUEN ELS DIFERENTS ÀMBITS DE LES COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES DEL NOU CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA?

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Dimensió  oral- Capacitat  d’escoltar  i  comprendre  informacions  orals,  elaborant  i
expressant  de  forma ordenada  fets,  coneixements,  opinions  i  sentiments,  participant
activament en situacions comunicatives. 

Dimensió lectora-  Capacitat  de comprendre textos  escrits  de diferents tipologies en
diferents àmbits de la vida quotidiana, utilitzant diferents estratègies i llegint amb un to,
una pronúncia i una fluïdesa correcta.

Dimensió escrita- Capacitat  de planificar, produir i revisar textos, tenint cura del lèxic i
l'estructura adequada segons la situació comunicativa i el destinatari.

Dimensió literària- Capacitat de conèixer i llegir textos de diferents autors i crear textos
propis que expliquin sentiments, emocions i vivències, utilitzant recursos literaris.

Dimensió  plurilingüe-  Capacitat  d’aprendre  a  comunicar-se  amb  altres  persones
mitjançant el  domini de les diferents llengües, i  que s’adeqüi  a les necessitats de la
situació, però sempre respectant la diversitat lingüística i cultural que l’envolta, i saber
conviure en la societat actual.

ÀMBIT MATEMÀTIC

Resolució de problemes- Capacitat per plantejar i resoldre problemes i/o situacions 
problemàtiques utilitzant estratègies matemàtiques.

Raonament i prova- Capacitat de raonament i argumentació  i anàlisi davant una 
situació donada,  fent conjectures i validant-les.

Connexions- Capacitat de relacionar conceptes matemàtics entre si i amb l’entorn.

Comunicació- Capacitat d’expressar-se  a nivell oral, escrit i/o gràfic, utilitzant el 
llenguatge matemàtic i tecnològic adient.

ÀMBIT DE MEDI (NATURAL I SOCIAL)

Món actual- Capacitat d’entendre i ser crítics amb el món actual  interaccionant amb ell,
tot interpretant el present a partir de l’anàlisi dels canvis, l’espai a partir dels elements
del territori, analitzant paisatges i ecosistemes i valorant els problemes socials rellevants.

Salut  i  equilibri  personal-  Capacitat  d’aplicar  de  manera  autònoma  els  hàbits  i
coneixements adquirits, per aconseguir el seu benestar físic, mental i emocional.

Tecnologia i vida quotidiana- Capacitat d’utilitzar la tecnologia per resoldre situacions
de la vida quotidiana de manera segura i eficient. 

Ciutadania- Capacitat de conviure en el món actual, a partir dels valors democràtics, 
essent responsables en el consum de béns i serveis.



ÀMBIT ARTÍSTIC

Percepció, comprensió i valoració- Capacitat de percebre, valorar  i comprendre el 
món artístic, natural i cultural que l’envolta, tot fent ús dels diferents llenguatges (visual, 
corporal i sonor)

Interpretació i producció- Capacitat d’expressar-se utilitzant els elements bàsics del 
llenguatge visual, musical i escènic utilitzant recursos i tècniques pròpies d’aquest 
llenguatge.

Imaginació i creativitat- Capacitat d’improvisar, crear i realitzar produccions artístiques 
amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges .

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS

Dimensió personal- (Reconeixement de les emocions i sentiments personals) Capacitat
de prendre decisions i actuar  amb autonomia, essent responsable i conseqüent amb els
seus actes, gestionant les emocions i qüestionant-se el pensament propi, i adaptant-se
als canvis/situacions per aconseguir el benestar personal. 

Dimensió interpersonal- (Relació amb els altres i resolució de conflictes) Capacitat de
relacionar-se tot mostrant respecte i acceptant la diversitat, utilitzant el diàleg com a eina
de resolució de conflictes, adoptant hàbits de treball cooperatiu.

Dimensió  social-  (Relació  i  compromís  envers  l’entorn)  Ser  capaç  d’analitzar  i
reflexionar sobre l’entorn i els seus problemes, buscant possibles solucions amb criteris
ètics, i actitud de compromís, servei i ajuda. 

ÀMBIT D'EDUCACIÓ FÍSICA

Dimensió d'activitat física- Resoldre situacions motrius i prendre consciència dels 
límits i possibilitats del cos.

Dimensió d'hàbits saludables- Mostrar hàbits saludables en la pràctica d'activitats 
físicas i en la vida quotidiana. Valorar com a factor beneficiós per a la salut la pràctica 
d'activitat física.

Dimensió d'expressió i comunicació corporal- Comunicar vivències, emocions i idees
utilitzant recursos corporals. Pendre part d'activitats col.lectives d'expressió.

Dimensió de joc motor i temps de lleure- Participar en el joc col.lectiu amb respecte a 
les normes i els companys. Practicar activitats físiques a l'entorn com una forma 
d'ocupar el temps de lleure.


