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Monogràfic de  
COMPETÈNCIES CLAU  

Què són les competències clau?  

Són característiques personals que estan formades per un conjunt d’aptituds, habilitats i 
actituds, que demostren els professionals d’èxit mitjançant comportaments específics.  

Per què  és important identificar les teves competències cla u?  

Per saber quines de les característiques personals que tens són més valorades 
en el mercat de treball actual i conèixer d’altres. 

Quins  objectius assoliràs amb aquesta activitat?  

� Reconeixeràs la importància de les competències clau per les diferents ocupacions. 

� Distingiràs quines són les competències clau més preuades en el mercat de treball 
actual.   

� Identificaràs les competències que tens més destacades. 

� Descobriràs com es posen en joc les competències clau en situacions laborals. 

Cóm ho faràs?   

● Dinàmica participativa ● 

Dinàmica 1: Definicions de 
les competències clau 

Objectius:  

� Relacionaràs les competències claus amb la seva 
definició. 

� Distingiràs les competències clau més preuades en 
el mercat de treball actual. 

Dinàmica 2: Els 
professionals 

Objectius:  

� Identificaràs les competències més importants per 
a cada professional. 

� Reconeixeràs la diferència de les competències 
clau per les diferents ocupacions. 

Dinàmica 3: Com sóc jo? 

Objectius:  

� Reconeixeràs els teus trets de personalitat i 
habilitats. 

� Relacionaràs les teves aptituds amb les 
competències clau. 

 
  

Analitza quines són les teves competències clau; és  un procés que hauràs de portar 
a terme durant tota la teva vida  

SAPS QUINES 
SÓN LES 

COMPETÈNCIES 
CLAU MÉS 

PREUADES?  
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● Aplicació Multimèdia ● 

Diccionari interactiu de competències 
clau 

 

Ruta: 

 

Objectius:  

� Descobriràs com es posen en joc les competències clau en diferents situacions 
laborals. 

� Identificaràs el comportaments associats a cada competència. 

 

 

De quina manera  puc seguir treballant les competències clau? 

 

 

 

Exercici pràctic 

Objectiu:  T’entrenaràs en les competències clau necessàries per al teu futur. 

Indicacions:  Pensa en la teva ocupació de futur i quines competències clau necessitaràs. 
A continuació busca accions del teu dia a dia que et poden permetre posar en pràctica 
comportaments associats a aquella competència. 

Exercici pràctic 

Objectiu:  Aprofundiràs en el teu autoconeixement i milloraràs les teves competències 
clau. 

Indicacions:  Reflexiona cada dia sobre aquelles coses que has fet o malament segons la 
valoració dels teus professors/es, pares/altres o amics/gues.  Identifica els 
comportaments associats a aquella competència i què pots fer per millorar-la. 

Visualitza els vídeos de las competències que més t ’interessin 

Quan hagis detectat 
els comportaments 

de les competències 
clau et serà més fàcil 
adoptar-los tu també 

���� PERSONA > Competències clau > 
Diccionari interactiu 

 

Es lliurarà material complementari per realitzar le s diferents activitats. 


