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ÀMBIT LINGÜÍSTIC 
Àrea de llengües: 

catalana i 
literatura, 

castellana i 
literatura i primera 
llengua estrangera 
(Llengua anglesa) 

 

 
DIMENSIÓ 

COMUNICACIÓ 
ORAL 

La comunicació oral consisteix en la capacitat de comprendre i 
expressar missatges orals tenint present la situació comunicativa. 
Escoltar i parlar, en la major part dels casos s’associen, perquè es 

produeixen en un context d’interacció en el qual els interlocutors són 
alternativament emissors i receptors. Hi actuen, per tant, les capacitats 

de comprendre, expressar-se i dialogar o conversar. 

DIMENSIÓ 
COMPRENSIÓ 

LECTORA 

La comprensió lectora és la capacitat d’una persona per entendre, 
valorar i emprar textos escrits, per tal d’assolir objectius personals, 

desenvolupar el propi coneixement i potenciar-lo, així com també per 
poder participar en la societat. 

 
DIMENSIÓ 
EXPRESSIÓ 

ESCRITA 

L’expressió escrita és la capacitat d’utilitzar l’escriptura com una 
activitat que permet comunicar-se, organitzar-se, aprendre i participar 
en la societat. Implica un suport i un sistema de representació gràfica 

del llenguatge que té la qualitat de fixar el missatge i mantenir-lo en el 
temps. 

DIMENSIÓ 
LITERÀRIA 

La literatura és una font estètica i cultural, ajuda a comprendre el món 
que ens envolta i inclou els diversos gèneres: poètics, narratius, 

teatrals, des dels més tradicionals als més actuals. 

 
 

DIMENSIÓ 
PLURILINGÜE I 

INTERCULTURAL 

Les competències d’aquesta dimensió plantegen continguts relacionats 
amb les habilitats i destreses per a la convivència, el respecte i 

l’enteniment entre les persones basats en els usos socials de les 
llengües en contextos multilingües. Es parteix de la idea que aprendre 
llengües és, abans que una altra cosa, aprendre a comunicar-se amb 

altres persones, a prendre contacte amb realitats diverses i a assumir la 
pròpia expressió com a modalitat fonamental d’obertura als altres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÀMBIT 
MATEMÀTIC 

Àrea de 
matemàtiques 

 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓ 
RESOLUCIÓ DE 

PROBLEMES 

La resolució de problemes és una de les activitats més genuïnes del 
treball matemàtic. S’hi posen en joc i prenen significat pràcticament 
tots els aspectes treballats en educació matemàtica. Un problema és 
una proposta d’enfrontament amb una situació desconeguda que es 

planteja a través d’un conjunt de dades dins d’un context per a la qual, 
en principi, no es disposa d’una resposta immediata i que requereix 
reflexionar, prendre decisions i dissenyar estratègies. Cal distingir bé 
entre un problema i un exercici. Aquest últim pot portar-se a terme 

mitjançant la simple aplicació de tècniques, algorismes o rutines més o 
menys automatitzades. Un problema, en canvi, sempre convida a la 

recerca i, en la seva resolució, hi ha una espurna de descobriment que 
permet experimentar l’encant d’assolir la solució. 

 
DIMENSIÓ 

RAONAMENT I 
PROVA 

El raonament és consubstancial a la construcció del coneixement 
matemàtic i per tant ha d’estar present en l’aprenentatge de les 

matemàtiques. Provar, conjuntament amb raonar, justificar, 
argumentar, permet donar sentit i validar el coneixement matemàtic. 

 

DIMENSIÓ 
CONNEXIONS 

Connectar, és a dir, trobar i aplicar relacions, és imprescindible per 
construir coneixements de forma integrada. 

Es tracta de connectar matemàtiques i realitat i també continguts de 
diversos blocs així com conceptes dins d’un mateix bloc. 
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DIMENSIÓ 
COMUNICACIÓ I 
REPRESENTACIÓ 

Les matemàtiques aporten un llenguatge formal que, a més del mateix 
coneixement matemàtic, ens procura eines per a la comprensió del 

nostre entorn. La complexitat del llenguatge matemàtic resideix 
sobretot en l’abstracció. En aquest sentit és desitjable que aquest 

llenguatge esdevingui una forma natural d’expressió dins de la classe 
entre el mestre i els nens i les nenes. Una via per assolir-ho és 

potenciar la conversa sobre les matemàtiques, primer mitjançant el 
llenguatge verbal, i de forma progressiva anar-hi introduint els termes i 

formes pròpies del llenguatge matemàtic. Els nens i les nenes, quan 
poden donar sentit al llenguatge simbòlic, ben aviat s’adonen de 

l’estalvi que suposa el seu ús. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÀMBIT DE 
CONEIXEMENT DEL 

MEDI 
Àrea de 

coneixement del 
medi natural, 

social i cultural 

 
 

DIMENSIÓ MÓN 
ACTUAL 

S’entén el món com un sistema dinàmic, resultant de l’acció i la 
interrelació de factors naturals i humans, que canvia amb el pas del 

temps. Per analitzar fets i fenòmens del món, cal formular-se preguntes 
i utilitzar estratègies de cerca que permetin fer previsions, treure 

conclusions i justificar actuacions. 

 
 
 

DIMENSIÓ SALUT I 
EQUILIBRI 
PERSONAL 

L’OMS defineix la salut com l’estat complet de benestar físic, mental i 
social i no només com l’absència de malalties i invalideses. Cal ampliar 

aquesta definició fent referència a una situació d’equilibri físic, mental i 
social a què qualsevol persona aspira i que li proporciona la capacitat 

de viure de manera autònoma, feliç i solidària. Per assolir aquest 
benestar és imprescindible que la persona disposi d’uns recursos i 
coneixements que li permetin de prendre les decisions oportunes 

davant de diverses opcions de conducta. 

 
 

DIMENSIÓ 
TECNOLOGIA I 

VIDA 
QUOTIDIANA 

Vivim en un món en què la tecnologia ha assolit un desenvolupament 
continu i vertiginós. Els avenços científics han introduït nous materials i 

aparells que utilitzem tant en la vida quotidiana com en els entorns 
més especialitzats. Aquestes novetats tecnològiques provoquen unes 

modificacions en els comportaments i en les estructures socials que fan 
imprescindible que qualsevol persona sigui competent a l’hora 

d’adaptar-se al seu ús. 

 
 

DIMENSIÓ 
CIUTADANIA 

La ciutadania és la condició i el dret que ostenten les persones que 
pertanyen a una comunitat política. En el nostre entorn aquesta 

condició s’obté en la seva plenitud en arribar a la majoria d’edat, però 
ja des de la infància l’ésser humà, en la seva vida quotidiana, és 

subjecte de drets i obligacions. 

 
 
 
 
 
 

ÀMBIT ARTÍSTIC 
Àrea d’educació 
artística: visual i 
plàstica, música i 

dansa 

 
 
 

DIMENSIÓ 
PERCEPCIÓ, 

COMPRENSIÓ I 
VALORACIÓ 

 
Aquesta dimensió inclou les competències que fan que una persona 
adopti una actitud activa i conscient davant de les realitats visuals i 

sonores existents a l’entorn natural i cultural. Gràcies a aquestes 
l’alumne comprèn i experimenta el món que l’envolta i és capaç de 

valorar i gaudir dels aspectes estètics que en formen 
part. La persona competent pot participar, així, de manera activa i 

creativa del patrimoni artístic i pot 
submergir-se en els diversos vessants de la contemporaneïtat artística. 

 
DIMENSIÓ 

INTERPRETACIÓ I 
PRODUCCIÓ 

Aquesta dimensió inclou les competències que permeten que una 
persona s’expressi, interpreti, es comuniqui i gaudeixi utilitzant els 

llenguatges de les arts. Amb el seu domini, l’alumne podrà compartir 
sentiments, idees i experiències estètiques mitjançant la realització de 

produccions artístiques i la interpretació d’obres musicals o escèniques. 
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DIMENSIÓ 
IMAGINACIÓ I 
CREATIVITAT 

Aquesta dimensió inclou les competències que es relacionen amb la 
imaginació i la creativitat, que són qualitats inherents al gènere humà i 
que es poden desenvolupar i aprendre. Per les seves característiques, 

les arts permeten accions d’aprenentatge i reptes artístics sense 
solucions preestablertes i úniques, que són una bona base per preparar 
individus flexibles i tolerants, qualitats fonamentals per a la vida en la 

societat actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÀMBIT D’EDUCACIÓ 

FÍSICA Àrea 
d’educació física 

 
 

DIMENSIÓ 
ACTIVITAT FÍSICA 

Entenem com a activitat física tot tipus de moviment corporal que 
realitza l’ésser humà que contribueix a conèixer, desenvolupar i 
enfortir el cos, fer més àgils i eficaços els moviments, millorar el 

funcionament del sistema cardiorespiratori i de l’aparell locomotor, 
equilibrar el sistema nerviós i proporcionar beneficis per a la salut i el 

benestar. 

 
 

 
DIMENSIÓ HÀBITS 

SALUDABLES 

La salut és un afer individual però també social, col·lectiu i ambiental. 
L’OMS defineix la salut com l’estat complet de benestar físic, mental i 

social i no només com l’absència de malalties. Aquest concepte de salut 
també incorpora una manera d’afrontar la vida amb una actitud vital, 

de plenitud amb nosaltres mateixos i amb la gent que ens envolta, 
acceptant el nostre cos, la nostra manera de ser, les nostres limitacions 

i mantenint la mateixa actitud vers els altres. Els alumnes han de ser 
protagonistes conscients i actius del seu desenvolupament. 

 
DIMENSIÓ 

EXPRESSIÓ I 
COMUNICACIÓ 

CORPORAL 

El moviment i l’expressió corporal són una altra manera de comunicar- 
se. Els nens i les nenes s’expressen, mostren emocions i es relacionen 

amb els altres de manera espontània amb el seu cos. Potenciar la 
creativitat, ampliar el repertori motriu i donar valor a la varietat de 

recursos expressius de què disposen els alumnes, utilitzant diferents 
tècniques, ha de ser també una tasca de l’educació física. 

 
 

DIMENSIÓ JOC 
MOTOR I TEMPS 

DE LLEURE 

El joc acompanya l’infant al llarg dels anys, desenvolupa la seva 
imaginació i creativitat i permet explorar, conèixer i entendre el seu 

entorn i relacionar-se amb els altres. També és un instrument per donar 
a conèixer i fer respectar les diverses cultures i tradicions. Facilita 
l’expressió de diferents sentiments i la gestió i l’autocontrol de les 

emocions que se’n generen. 
 
 
 
 
 
 

ÀMBIT 
D’EDUCACIÓ EN 

VALORS 

 

DIMENSIÓ 
PERSONAL 

Aquesta dimensió inclou les competències que preveuen el 
reconeixement de les emocions i els sentiments propis, i les habilitats 

de pensament i de raonament que han d’orientar l’actitud ètica 
personal i la capacitat d’actuar de manera autònoma i crítica. 

 
DIMENSIÓ 

INTERPERSONAL 

 

Aquesta dimensió inclou les competències que preparen l’alumne per a 
una relació harmònica i respectuosa amb els altres i per a la resolució 

de les situacions de conflicte a través del diàleg. 

 
 

DIMENSIÓ SOCIAL 

Aquesta dimensió inclou les competències que ofereixen als alumnes 
una perspectiva ètica per a la comprensió del món en què viuen i que 

promouen el compromís envers la resolució dels problemes de 
l’entorn. 

 


