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Què m’ofereix aquesta eina?

Estàs davant d’una eina que t’ha de permetre identificar quines són aquelles compe-
tències que tens fortes i quines has de millorar per funcionar de manera solvent en la 
societat on vius

En aquesta primera frase hi ha referits alguns conceptes que potser necessites aclarir. 
Anem a pams:

Què són les competències? 

Són el conjunt de coneixements, procediments, habilitats, capacitats, destreses, 
etc., que es posen en joc de manera eficaç i eficient en la realització d’una 
activitat concreta. Es tracta de combinar el que saps i el que saps fer per 
aconseguir el millor resultat. Per això, quan veiem una persona que fa molt bé 
la seva feina diem que és un professional competent.

Posem un exemple: quan cuines un plat necessites conèixer quins són els 
ingredients (per tant, hauràs de conèixer tipus d’aliments), les quantitats, la 
recepta, etc.; has de tenir l’habilitat i la destresa de pelar, tallar, bullir, cuinar al 
forn, escalfar, etc., els diferents aliments segons t’indiqui la recepta; també serà 
bo que tinguis la capacitat d’organitzar-te establint unes prioritats, un 
procediment i gestionant el temps. 

1

Per què cal identificar les competències? 

Cada persona ha de ser conscient de quines són les seves fortaleses i quins 
aspectes ha de millorar. D’aquesta manera reforçarà els coneixements i les 
capacitats que domina i les posarà a favor de desenvolupar aquelles que ha de 
millorar. Per prendre consciència, cadascú ha d’autoobservar i valorar la seva 
actuació i la d’altres persones. Tenir els ulls oberts i reflexionar sobre l’experiència 
ja que és el camí per decidir i experimentar canvis, noves maneres de fer.

2
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Amb quin criteri es pot dir que una competència es té forta 
o s’ha de millorar?

El context on es viu té unes pautes de funcionament que et donen la pista de 
quines competències necessites per poder desenvolupar-te socialment i 
personalment. Les societats marquen alguns requisits (valors, drets, deures, 
codis normatius, lleis, etc.) perquè les persones s’orientin sobre què els fa falta 
per poder practicar una ciutadania responsable. 

De vegades estem d’acord amb el que les societats proposen com a model 
(allò que tothom ha de respectar) i que ens arriba a través dels diferents sistemes 
(educatiu, legislatiu, etc.) i de les normes reguladores. Sovint, però, no estem 
d’acord amb el que ens presenten. Per poder valorar, cal tenir un bon 
coneixement bàsic (cultura general) i capacitat d’anàlisi. D’aquesta manera 
podrem mantenir una posició crítica que fins i tot ens empenyi a emprendre 
accions de transformació social, respectant, això sí, els canals democràtics.

3

Fruit del treball realitzat per un grup de professionals i joves, s’han seleccionat 
25 competències que es consideren clau per poder exercir una ciutadania 
socialment responsable. 

N’hi podria haver moltes més, perquè gestionar la pròpia vida participant en el 
context on es viu i respectant-lo requereix tenir una maleta ben plena de 
recursos personals.

Finalment, la tria ha estat la que es mostra a continuació:
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Autoconeixement

Responsabilitat

Gestió de les emocions

Disposició a l’aprenentatge i a la millora permanent

Iniciativa i autonomia

Visió crítica i analítica

Organització 

Cura de mi

Unes tenen a veure 
directament amb la teva 
persona

Comunicació

Treball en equip

Relació interpersonal

Negociació

Cura de la llar 

Unes altres et serveixen per 
establir bones relacions amb 
la resta de persones, 
especialment les que 
t’envolten

Artística i cultural

Coneixement del món físic

Social i ciutadana

Mobilitat

Gestió funcional

Activitat social

Adaptabilitat

Algunes et valen per conèixer 
l’entorn on vius i quins són 
els codis socials convinguts, 
per veure com interactues 
amb el context

Tractament de la informació i competència digital

Matemàtica

Aprendre a aprendre 

Innovació i creativitat

Tècniques de recerca de feina

N’hi ha que tenen un caràcter 
instrumental i et faciliten 
tècniques per adquirir 
coneixements i pautes 
d’actuació

Ja saps que les competències es poden adquirir i desenvolupar en diferents 
àmbits: l’escola, la família, la pràctica d’esports, activitats culturals, activitats de 
lleure, activitats socials, el que et puguin aportar persones referents, etc. 

Es tracta d’aprofitar qualsevol activitat per aprendre i millorar!
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Com funciona?

I, per acabar, et mostrem com està organitzada l’eina per al seu ús. Per a cada com-
petència s’ha dissenyat un dossier estructurat en tres parts:

La primera part s’anomena «Per conèixer la competència». 

Aquí trobaràs tres apartats:

Norma de la competència. Funciona com un diccionari, t’ofereix la definició 
i els elements que són verificadors a partir dels quals pots anar veient quins 
aspectes domines i quins has de millorar.

Idees clau. Hi trobaràs informació que amplia el contingut de «Per conèixer 
la competència» estructurada en dues parts: què he de tenir en compte 
(qüestions d’interès relacionades amb la competència) i conceptes clau (amb 
la definició de diferents paraules que van sortint en el dossier).

Per què és important aquesta competència? Et presenta exemples per 
demostrar que tenir aquesta competència és necessari en el context on vius.

1

La segona part es diu «Per comprovar si ja la tinc assolida».

Mitjançant una llista de control, se’t plantegen de 8 a 10 afirmacions o preguntes 
que hauràs de saber si són vertaderes o falses. Si respons correctament més 
del 75% dels enunciats (6 de 8 o 8 de 10), es podria dir que tens incorporada la 
competència i que és probable que la posis en joc de manera eficaç en diferents 
contextos.

2

La tercera part és «Per posar-me a prova».

El procés d’identificar les pròpies competències és complex perquè se n’han 
de conèixer el significat i els components, s’ha de saber què demana el context 
i s’ha de precisar si a la pràctica s’és prou solvent. Es diu que una persona és 
competent en tal cosa quan es pot observar la seva actuació i concloure que 
executa l’activitat amb bon acompliment, és a dir, que sap què ha de fer i ho 
fa bé.

Per això et proposem aquest apartat, perquè puguis fer algunes activitats 
individuals i/o grupals que et permetin autoobservar-te i valorar si tens assolida 
la competència o necessites millorar-ne algun aspecte.

3

m

m

m
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Ja has vist que tens moltes opcions i possibilitats per identificar les teves competèn-
cies, és a dir, per veure si les tens assolides o si necessites millorar-ne algun aspecte. 

A mesura que vagis treballant en la identificació de les competències veuràs que:

Algunes les tens assolides. Enhorabona! 

Es tracta que les tinguis presents, les potenciïs i en treguis el màxim rendiment! 

En d’altres, pot ser que hagis de millorar. És a dir, que necessites desenvolupar-les per 
posar-les en joc de manera més eficient. Ànim! Per tant, es tracta que et planifiquis per 
millorar-les!

Per això el pas següent és definir el teu Pla de millora de competències.

Pla de millora de competències

El Pla de millora de competències (també es pot dir Pla de desenvolupament 
de competències)

Un cop saps quins aspectes has de millorar de les competències que has 
analitzat, és el moment de posar fil a l’agulla. T’hauràs de preguntar què has 
de millorar exactament, què pots fer per aconseguir-ho i com, quant de temps 
necessites, quins recursos utilitzaràs i quines persones et poden ajudar, i quin 
resultat esperes obtenir. Dit d’una altra manera: hauràs de definir el teu Pla per 
millorar les competències. 

Per a això, en aquest document trobaràs:

m Un recordatori del punt en què estàs, perquè no perdis de vista la feina que 
has fet fins al moment i el que et queda per fer. 

m Informació i orientacions per definir el Pla de millora de competències. Aquí 
trobaràs algunes pistes i informacions que t’ajudaran a entendre què és un 
pla de millora de competències i quins elements el conformen. Fins i tot hi 
trobaràs alguns exemples que et poden ser molt útils a l’hora de definir el 
teu Pla. 

m Per acabar, et facilitem la plantilla perquè vagis elaborant el teu Pla de millora 
de competències. És un document que aniràs actualitzant i revisant a mesura 
que:

m Vagis identificant què has de millorar.

m Facis les accions per a la millora que t’has proposat.

4
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PLA DE MILLORA 
DE COMPETÈNCIES

1 En quin moment estàs

2 Informació i orientacions per definir el pla

3 El meu pla de millora de competències
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En quin moment estàs

Si has arribat fins aquí vol dir que has començat a treballar en la 

millora de les teves competències. 

Per poder moure’t de manera autònoma, funcional i responsable en el 
context on vius, has de tenir uns coneixements, unes capacitats, unes 
habilitats i unes destreses (competència social). Això és el que et permet 
exercir una ciutadania autònoma i responsable.

Segurament ja has identificat algunes competències que tens fortes; 
és a dir, les que poses en joc de manera òptima davant situacions que 
ho requereixen.

I també deus haver identificat algunes competències que pots millorar.

Saber què has de millorar i tenir el convenciment que vols i pots fer-ho 
et fa més fort.

Ara bé, no és suficient. Falta definir un pla per a la millora, i això implica 
marcar: 

Objectius (què he de millorar i per què?), 

Estratègies i accions (què puc fer per aconseguir-ho?, com ho 
puc aconseguir?), 

Temps i calendari (quant de temps necessito?, de quant temps 
disposo?, quan he de tenir l’objectiu assolit?),

Recursos necessaris i persones implicades (què necessito?, on 
puc anar?, qui em pot ajudar a aconseguir el meu objectiu) i

Resultats i evidències (quin és el resultat que espero obtenir?, 
quin indicador i/o evidència em permetrà confirmar que he assolit 
el meu propòsit?).

m

m

m 

m 

m 

m 

m 

Això vol dir que ja saps que:
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Informació i orientacions per definir el pla

A continuació t’oferim informació i orientacions dels elements que conformen el Pla de 
millora de competències, per si ho necessites.

Objectius. Què he de millorar i per què?

Recorda que els objectius del teu Pla de millora de competències (que també 
s’anomena Pla de desenvolupament de competències) reflecteixen la fita que 
cal assolir pel que fa al desenvolupament d’aquells elements de competències 
que tens en un nivell per sota del que et demana el context perquè puguis 
funcionar de manera autònoma i responsable. Per tant, la redacció de la majoria 
d’objectius han de començar amb els verbs d’acció següents:

Objectiu 1: Entendre i parlar la llengua catalana (aquest objectiu reflecteix la 
millora d’alguns elements de la competència bàsica transversal de comunicació).

Objectiu 2: Aprendre a planificar-me les tasques per millorar la meva 
organització (aquest objectiu reflecteix la millora d’alguns elements de la 
competència instrumental personal d’organització).

1

m Experimentar

m Entrenar

m Gestionar

m Adquirir

m Aconseguir

m Aprendre

m Etc.

m Millorar

m Desenvolupar

m Conèixer

m Saber

m Saber fer

m Aprofundir 

m Practicar

Alguns exemples
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Estratègies i accions. Què puc fer per aconseguir-ho? 
Com ho puc aconseguir?

En aquest apartat del Pla toca assessorar-te i pensar, investigar i decidir quines 
són aquelles accions i activitats que pots realitzar per aconseguir superar els 
objectius que t’has proposat. L’enunciat d’algunes de les activitats, estratègies 
i accions que et marcaràs han de començar per:

Exemple relacionat amb l’Objectiu 1: Entendre i parlar la llengua catalana.

Com pots millorar: 

m Llegint dos llibres de dificultat baixa primer en castellà i després en català. 
Apuntant paraules que no entenguis i buscant-ne el significat al diccionari 
de llengua catalana. En cas que no et quedi clar, buscar la traducció al 
castellà.

m Fent un curs de nivell bàsic gratuït (per exemple a través de Parla.cat: 
www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php).

m Practicant gratuïtament amb algú que en sàpiga mitjançant l’opció de 
parella lingüística (per començar, pots mirar la pàgina web de la Generalitat 
www10.gencat.net/pres_volull/AppJava).

m Etc.

2

m Llegint

m Escrivint

m Veient

m Visitant

m Seleccionant

m Formant-me (fent un curs)

m Participant

m Provant

m Practicant

m Etc.

m Analitzant 

m Reflexionant

m Cercant

m Investigant

m Pensant

m Identificant

m Transferint

m Experimentant

m Llistant

m Observant

Alguns exemples

www10.gencat.net/pres_volull/AppJava
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Temps i calendari. Quant de temps necessito? De quant 
temps disposo? Quan he de tenir l’objectiu assolit?

Aquí has de gestionar bé els diversos temps que es posen en joc. Has de trobar 
un encaix entre el temps de què disposes, el temps que necessites i el temps 
que ve marcat pels terminis d’algunes accions. El convenciment i la intenció 
per fer alguna cosa són molt importants, però, de vegades, en el moment de 
concretar el calendari s’han de reajustar els plans. Sempre has de tenir més 
d’una opció pensada.

Exemple relacionat amb l’Objectiu 1: Entendre i parlar la llengua catalana.

Imagina que estàs en un moment en què vols trobar feina al més aviat possible. 
Posem per cas que tots els matins vas a un centre on t’orienten per a la recerca 
de feina i que a les tardes no vols renunciar a veure’t amb els teus col·legues 
(surts cada tarda de 17 h a 21 h). 

És a dir, que només disposes d’una hora a la tarda (de 16 h a 17 h) per anar 
fent les accions que t’has proposat per millorar el teu nivell de català. Aquestes, 
però, t’exigeixen més temps, ben bé t’hi hauries de dedicar, com a mínim, dues 
hores al dia durant tres mesos (aquest és el temps que necessites per assolir 
el teu objectiu). Tens molt clar que si vols treballar has d’entendre i parlar el 
català molt millor que no pas ara. 

Què passa, aleshores? Doncs o bé acceptes que l’execució del pla serà més 
lenta i s’allargarà, és a dir, possiblement el teu objectiu d’entendre i parlar el 
català es retardarà, o bé ajustes els temps i consideres la possibilitat de reduir 
una hora l’estada amb els amics i les amigues. D’aquesta manera, ja disposaries 
del temps que has calculat que necessites. Per tant, el temps que li dedicaries 
seria: cada tarda de 16 h a 18 h durant tres mesos. 

3

Alguns exemples
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Recursos necessaris i persones implicades. Què neces-
sito? On puc anar? Qui em pot ajudar a aconseguir el meu 
objectiu?

Moltes de les accions i activitats per millorar competències les pots fer pel teu 
compte, a qualsevol lloc. N’hi ha d’altres que les hauràs de dur a terme en un 
lloc especialitzat (institut, centre formatiu, centre d’orientació, centre de 
recursos per a joves, associacions, etc.). Sigui com sigui, és necessari que 
sempre estudiïs les possibilitats que tens i triïs aquella que creguis més adient.

El mateix passa amb les persones. És oportú que sempre que puguis intentis 
fer i resoldre les coses per tu mateix/a; ara bé, sempre que ho creguis necessari 
cerca algú que consideris que et pot ajudar.

Exemple relacionat amb l’Objectiu 1: Entendre i parlar la llengua catalana.

Una persona pot millorar el nivell de català fent un curs en un centre especialitzat, 
en una escola d’idiomes, a l’institut, etc. Aquests són alguns dels recursos que 
es poden utilitzar, però no són els únics. També pots buscar una persona que 
domini la llengua i trobar-te amb ella un o dos cops per setmana per practicar 
mitjançant la conversa (parella lingüística), o pots decidir veure la televisió en 
català per millorar la comprensió, llegir revistes que t’interessin en català, fer 
cursos en línia, etc. 

Sovint es necessita que una persona a qui respectem personalment i/o 
professionalment i que ens mereixi confiança revisi l’execució de les accions i 
els resultats d’assoliment de l’objectiu, ens doni un cop de mà a l’hora de fer 
un exercici, etc. Pot tractar-se del tutor o de la tutora que t’acompanya en el 
procés, d’un familiar, d’un company o d’una companya, de la parella lingüística, 
i moltes persones més.

4

Alguns exemples
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Resultats i evidències. Quin és el resultat que espero 
obtenir? Quin indicador i/o evidència em permetrà confirmar 
que he assolit el meu propòsit? 

Tal com ja s’ha dit, quan algú detecta que necessita millorar en alguns aspectes, 
estableix fites (objectius concrets) que el portin on vol arribar, defineix les 
accions i activitats pertinents per aconseguir-ho, ajusta el calendari i cerca els 
recursos que li fan falta i les persones que el poden ajudar. 

Tot això està molt bé, però encara manca un pas més. Quan es defineixen els 
objectius, s’han de preveure els resultats que es volen assolir, s’han de descriure 
les evidències o els indicadors que donen la mesura que allò que hem aconseguit 
correspon a allò que perseguim. Possiblement és la tasca més complexa de 
la planificació. 

Una possible manera de marcar resultats és a través de la frase: «Donaré per 
aconseguit l’objectiu quan…» i, seguidament, s’afegiran verbs com ara: 

Finalment, aquests verbs s’hauran d’acompanyar d’assoliments concrets. 
Aspectes que es puguin observar, comprovar i mesurar.

Exemple relacionat amb l’Objectiu 1: Entendre i parlar la llengua catalana.

Consideraré que tinc el nivell mínim de comprensió i comunicació oral del català 
quan:

m  Hagi pogut entendre una conversa sencera en català amb el tutor o la tutora 
(sense que hagi de traduir-me cap paraula).

m Tingui prou vocabulari per contestar només en català durant aquesta 
conversa.

m Aconsegueixi passar al següent nivell del curs de català en línia que estic fent. 

m Pugui respondre en català totes les preguntes que em fa la meva parella 
lingüística, durant almenys tres trobades seguides. 

5

m Faci

m Aconsegueixi

m Gestioni

m Domini

m Tingui

m Obtingui

m Pugui

m Realitzi

m Sigui capaç

m Conegui

m O començant per 
hagi: hagi pogut, hagi 
obtingut, etc.

Alguns exemples
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Per complementar la informació i perquè que et puguis fer una 

idea més clara de com és un pla de millora de competències, 

a continuació trobaràs un exemple complet d’un possible pla. 

Segur que amb tota aquesta informació ja podràs definir el teu pla de 
millora de competències. Ànim!

m



Objectius Estratègies i accions
Temps 

i calendari
Recursos necessaris i 
persones implicades

Resultats i evidències 

QUÈ et proposes 
per aconseguir allò 
que vols (adquirir…, 
millorar…, 
conèixer…)

COM
En quines accions, programes, etc., participaràs 
o quines estratègies duràs a terme per aconseguir 
l’objectiu

QUAN
Temps de 
què disposes 
i temps que 
creus que 
suposa assolir 
l’objectiu

QUÈ/QUI
Recursos i persones 
que et poden ajudar en 
aquest procés

PER QUÈ
Quines situacions o fets 
t’indicaran que estàs 
aconseguint l’objectiu i 
que l’has assolit

Millorar l’excés 
de confiança que 
mostro quan acabo 
de conèixer una 
persona en una 
situació formal.

1. Seguint el procediment següent quan conegui una 
persona nova:

m Faré salutacions formals (però no distants), 
encara que la persona es mostri propera.

m En parlar, mesuraré la gesticulació, el to de veu i 
l’entonació.

m Evitaré explicar qüestions personals 
(especialment aquelles massa íntimes) fins a 
estar segur que la relació és de confiança.

2. Escrivint què m’ha passat en les tres properes 
situacions d’entrenament per analitzar-ho 
posteriorment.

Calculo que en 
dues setmanes 
hauré coincidit 
amb tres 
persones que 
no conec.

Data de revisió:

Ho analitzaré 
conjuntament amb 
l’educador a les 
entrevistes.

Intentaré cercar 
algú que em faci 
d’observador.

Quan, en les tres 
properes situacions, hagi 
aconseguit:

m 1a. Actuar tal com 
ho faig habitualment, 
però adonant-me de 
tot.

m 2a. A més d’adonar-
me’n, incorporar la 
salutació formal i la 
mesura en parlar.

m 3a. A més del que 
ja he assolit en les 
situacions anteriors, 
evitar explicar 
qüestions personals.

Pla de millora de competències (exemple)
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Objectius Estratègies i accions
Temps 

i calendari
Recursos necessaris i 
persones implicades

Resultats i evidències 

Acceptar la crítica, 
ja que acostumo 
a presentar una 
actitud defensiva 
i de rebuig encara 
que la crítica sigui 
constructiva.

1. Tenint present la llista de frases que m’ajuden a 
relativitzar i pensar abans de reaccionar (I).

2. Seguint els passos següents quan rebi una críti-
ca:

m Controlar la primera reacció, mossegar-me la 
llengua i comptar fins a 15.

m Dedicar aquest temps a reproduir el que m’ha 
dit l’altra persona i destriar si és una crítica 
constructiva (pel meu bé encara que no m’agradi 
el que em diu) o una crítica per molestar i prou.

m Si noto que encara respondria amb enuig, pensar 
les frases que he llistat tot recordant el significat 
que els dono quan les penso en un estat serè.

m Quan respongui, assegurar-me que evito la 
confrontació (no crido, no perdo les formes, no 
falto al respecte, no ataco dient coses només per 
fer mal).

m Cercar la resposta que considero més adient: 
si hi estic d’acord, acceptar-ho encara que em 
costi, i demanar a la persona que em suggereixi 
propostes de millora. Si no hi estic d’acord, 
preparar una resposta raonada (la penso bé) i 
exposar-li a la persona de manera assertiva (sense 
intentar imposar el meu criteri).

3. Escrivint les 6 properes situacions d’entrenament 
per analitzar-ho posteriorment.

Em deixo un 
mes perquè 
crec que em 
costarà.

Aniré analitzant els 
avenços conjuntament 
amb l’educador/a en 
cada entrevista.

Si en alguna situació 
hi ha hagut una tercera 
persona, li demanaré 
que em doni la seva 
opinió.

Les sis properes 
vegades que rebi una 
crítica, he d’haver 
pogut:

m 1a i 2a. Controlar + 
reproduir i destriar.

m 3a i 4a. Ídem anteriors 
+ frases + evitar 
confrontació.

m 5a i 6a. Ídem anteriors 
+ donar una resposta 
adient.

A partir de la situació 
7, hauria de tenir-ho 
automatitzat.
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Objectius Estratègies i accions
Temps 

i calendari
Recursos necessaris i 
persones implicades

Resultats i evidències 

Controlar la 
impulsivitat. Quan 
una situació em 
molesta (per 
exemple, que em 
donin ordres, que 
em diguin el que he 
de fer, que es fiquin 
en la meva vida, 
etc.), acostumo 
a reaccionar 
sense pensar i 
expresso el meu 
enuig de manera 
contundent.

1. Tenint recollida per escrit informació sobre situa-
cions que em fan reaccionar amb impulsivitat nor-
malment: descripció de la situació + quins són els 
aspectes que més em molesten + quin crec que 
n’és el motiu + què hauria d’haver passat perquè 
no em molestés + quina part de responsabilitat 
tinc jo + què puc fer per resoldre-ho (II).

2. Actuant de la manera següent:

m Aguantar i esperar uns segons per calmar-
me, respirar pausadament i pensar en coses 
agradables (III).

m Després reproduir la situació com si fos una 
pel·lícula i jo l’espectador/a, localitzar els punts en 
què em tenso i perdo els nervis. Intentar mesurar 
la dimensió d’aquests aspectes i valorar-ne la 
gravetat.

m Analitzar la causa i quina part de responsabilitat hi 
tinc jo.

m Prendre consciència de la reacció que tindria si 
em deixés portar. Intentar positivitzar + cercar 
alternatives per evitar que la situació em generi 
tanta tensió i gestionar les meves emocions per 
actuar de la manera més adient.

m Actuar mostrant una actitud calmada (no 
m’accelero, no perdo les formes, no aixeco la veu, 
no pico de mans) expressant allò que penso de 
manera assertiva.

3. Redactant les tres situacions d’entrenament se-
güents per analitzar-les posteriorment.

El punt 1 en 
una setmana. 
A revisar a 
l’entrevista 
següent.

El punt 2, 
durant les 
dues setmanes 
següents.

Aniré analitzant els 
avenços conjuntament 
amb l’educador/a en 
cada entrevista.

Tinc un amic amb qui 
em porto molt bé, li 
explicaré el que he de 
fer i li demanaré que 
m’ajudi.

Quan utilitzi normalment 
la taula de situacions 
com a guia de consulta 
per relativitzar i actuar 
calmadament.

Quan les tres properes 
vegades que em trobi 
en situació de conflicte, 
hagi aconseguit:

m 1a. Aguantar + 
reproduir + analitzar la 
causa.

m 2a. Ídem anterior + 
intentar positivitzar + 
cercar alternatives.

m 3a. Ídem anteriors + 
actuar.
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Objectius Estratègies i accions
Temps 

i calendari
Recursos necessaris i 
persones implicades

Resultats i evidències 

Aprendre a 
reconèixer i a 
acceptar els meus 
errors. Em costa i 
intento justificar-
los cercant causes 
externes.

1. Fixant-me en errors que cometen altres persones 
(sèries de televisió, grup d’amistats, família, etc.). 
Recollint la informació següent de 5 casos: des-
cripció situació + errors de la persona + com ha 
reaccionat (si la resposta és positiva, extraient què 
en puc aprendre. Si és negativa, pensant què li 
proposaria jo per millorar).

2. Escrivint les conclusions a què arribi sobre els 
meus errors més freqüents. Per a l’anàlisi, seguint 
la pauta següent: error + m’acostuma a passar 
quan… + quan me n’adono acostumo a justifi-
car-ho… + em costa admetre’l perquè…. + puc 
millorar si faig…

3. Per començar, escollint l’error més significatiu per 
a mi (perquè em costa més d’admetre, perquè és 
el més freqüent, perquè em fa molta ràbia, etc.) 
i posant en pràctica les millores que he pensat 
(punt 2).

No em marco 
temps, aniré 
fent.

Li demanaré a la meva 
germana, que té molta 
paciència, em coneix 
molt bé i li tinc molta 
confiança, que m’ajudi. 

Potser li deixaré veure 
al tutor o a la tutora.

Quan consulti les dues 
taules d’informació que 
he confeccionat per 
reconèixer i acceptar els 
meus errors.

Quan no cometi de 
manera regular l’error 
més significatiu.

Quan apliqui 
progressivament la 
mateixa dinàmica per 
acceptar i gestionar la 
resta d’errors propis. 

(I) Algunes frases que ja hem pensat amb el tutor o la tutora: «tothom té qualitats i defectes», «tothom l’encerta i s’equivoca», «la resta de persones no han de pensar, sentir o 
actuar igual que jo», «la crítica m’ofereix una oportunitat per millorar», «el desacord no és un atac personal».

(II) Ja tinc més o menys localitzades algunes situacions que em fan perdre els nervis: quan el meu pare em va al darrere mentre faig coses a casa dient-me tota l’estona com 
he de fer-ho, com si jo no ho sabés; quan una professora em comenta les coses que faig malament i em dóna ordres com si fos la meva mare; la gent que va a la seva bola 
sense tenir en compte els altres; quan em critiquen per l’esquena. En l’apartat «Estratègies i accions», descric algunes respostes assertives que després puc dur a la pràcti-
ca. Per exemple: «amb temps li diré al meu pare que vull parlar amb ell d’una cosa no gaire important, però que a mi m’amoïna. Quan arribi el moment li exposaré que crec 
que domino prou les feines que m’encomanen i que sóc responsable, per això pot estar tranquil, no cal que em vagi dient com he de fer la feina ja que a mi això em genera 
pressió i em posa nerviós. La qual cosa no vol dir que si hi ha alguna cosa que no faig prou bé, m’ho expliqui un cop i jo ja aplicaré les millores. Li demano què li sembla i 
considero tant la possibilitat que li sembli bé, com que no. En cas negatiu…».

(III) Tinc preparades algunes coses que m’agraden per recordar-les quan perdo els nervis: la platja on vaig amb els col·legues, la meva filla quan fa una gracieta, la meva mare 
llegint-me un conte quan era petit/a, els meus amics i amigues i jo veient el futbol quan guanya el nostre equip, les estones que passo a la plaça amb el monopatí, etc.
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Objectius Estratègies i accions
Temps i

Calendari
Recursos necessaris 
i persones implicades

Resultats
i evidències

QUÈ et proposes per 
aconseguir allò que vols 
(adquirir…, millorar…, 
conèixer…)

COM
En quines accions, pro-
grames, etc., participaràs 
o quines estratègies duràs 
a terme per aconseguir 
l’objectiu

QUAN
Temps de què disposes 
i temps que creus que 
suposa assolir l’objectiu

QUÈ/QUI
Recursos i persones que 
et poden ajudar en aquest 
procés

PER QUÈ
Quines situacions o fets 
t’indicaran que estàs 
aconseguint l’objectiu i 
que l’has assolit

El meu pla de millora de competències
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COMPETÈNCIA: 
ARTÍSTICA I CULTURAL

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova



Artística i cultural 02

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/comunicativa

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Conèixer, comprendre i valorar de manera crítica les diferents manifestacions 
culturals i artístiques, tradicionals o no, utilitzant-les com a font d’enriquiment 
i gaudi i considerant-les com a part del patrimoni de cada cultura. També inclou 
la capacitat per crear produccions artístiques pròpies o expressar continguts 
a través de diferents mitjans artístics.

m Elements de la competència

 Identificar les diverses manifestacions i els diversos llenguatges artístics i 
culturals i tenir-ne un coneixement bàsic.

 Descriure i analitzar el contingut d’obres artístiques de diferents disciplines.

 Conèixer les tècniques i els recursos principals dels diferents llenguatges 
artístics i de les obres i manifestacions més destacades del patrimoni cultural.

 Distingir i conèixer les manifestacions artístiques pròpies de la cultura 
tradicional.

 Incorporar la creació artística com a via d’elaboració i expressió d’idees i 
sentiments.

 Poder dissenyar i definir un projecte artístic.

 Utilitzar els recursos d’expressió, els materials i els instruments adequats 
per al disseny d’un projecte artístic.

 Mantenir una actitud respectuosa i crítica cap a la diversitat d’expressions 
artístiques i culturals.

 Mostrar interès per participar en la vida cultural i per contribuir en la 
conservació del patrimoni cultural i artístic.

1

Artística i cultural



Artística i cultural 03

Idees clau

m Què he de tenir en compte

Sabies que quan vas a un concert, visites un museu, dibuixes un grafit o escrius 
una cançó…, en realitat estàs consumint cultura i/o formant part d’un procés 
creatiu?

Tu has nascut en una família i pertanys a una comunitat, amb els seus costums, 
la seva història, una llengua de comunicació concreta, una producció literària i 
uns estils arquitectònics que la defineixen. En suma, una manera determinada 
d’entendre i viure en comunitat. 

Una societat no es pot entendre sense una o més cultures de referència que la 
defineixen i la transformen. L’art i la cultura ens permeten identificar-nos i 
diferenciar-nos ja sigui com a individus o com a grup social. 

Les manifestacions culturals i artístiques estan per tot arreu, són part del nostre 
passat com a pobles del món, influeixen en l’actualitat i la transformen. Sobretot 
ens proporcionen:

 Maneres diverses d’entendre l’estètica de les coses, la natura i les persones, 
així com gaudir-ne.

 Significats diversos a esdeveniments socials, festius o commemoratius 
que succeeixen en la societat en la qual estàs vivint. 

 Intents d’explicar les grans preguntes universals (d’on venim?, per què som 
aquí?, què ens passa quan morim?, quin és el sentit de la vida?…).

 Elements d’identificació i pertinença respecte a un grup social i/o una 
comunitat. 

 Possibilitat de participar activament en la transformació del nostre entorn 
a través de la creació i l’expressió artística i cultural.

 Compartir, aprendre i ensenyar sobre la base cultural pròpia a persones 
d’altres cultures, i així poder generar mestissatges i noves formes de fer o 
de ser en el món.

 Explorar la nostra llibertat i imaginació a partir del procés creatiu i artístic.

«L’art no és una cosa, és un camí», Elbert Hubbert.

2
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 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

Disposar d’aquesta competència ens permet saber, per exemple, que existeix 
una cultura diferent al voltant del menjar en cada societat. En els pobles 
mediterranis tradicionalment els àpats han tingut una importància especial, ja 
que és un moment per compartir en família o amb les amistats. Moltes de les 
celebracions es fan al voltant d’una taula plena de menjar gaudint de la companyia 
i de plats especials, un moment en el qual les converses s’estenen durant hores. 
Aquest fet té molt a veure amb el caràcter sociable i les bones condicions 
climàtiques dels països que han viscut a la ribera del Mediterrani. 

També et permet saber que la música és un element d’expressió artística, però 
també d’influència cultural. Per exemple, el rap és un estil fonamentat en la 
recitació rítmica de rimes i jocs de paraules, que neix dins la comunitat 
afroamericana a mitjan segle XX i és un dels quatre pilars fonamentals de la 
cultura hip-hop. Es relaciona aquest estil musical no només amb una estètica 
molt particular, de samarretes i pantalons amples, o amb unes formes de ball 
pròpies, sinó també amb la crítica social i la voluntat de despertar la consciència 
ciutadana sobre diferents formes de violència, racisme i injustícia. 

3

m Conceptes clau

Art: Aplicació de l’habilitat i del gust a la producció d’una obra segons principis 
estètics.

Belles arts: Arts que tenen per objecte l’expressió de la bellesa mitjançant el 
color, la forma, el so, el llenguatge, el moviment: pintura, escultura, arquitectura, 
música, poesia, dansa.

Cultura: Conjunt de les coneixences literàries, històriques, científiques o de 
qualsevol altra mena que es posseeixen com a fruit de l’estudi, de les lectures, 
de viatges, d’experiència, etc. 
Conjunt dels símbols, valors, normes, models d’organització, coneixements, 
objectes, etc., que constitueixen la tradició, el patrimoni, la forma de vida, 
d’una societat o d’un poble.

Tradició: Transmissió oral de pares a fills de fets històrics, de creences, de 
doctrines religioses, etc. Costum que ha prevalgut de generació en generació.



Artística i cultural 05

Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar 
els teus coneixements artístics i culturals. Davant de cada afirmació, es tracta 
que responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1
Mira amb atenció aquesta fotografia. Està 
considerada una obra d’art contemporani.

2
L’art s’expressa a través de moltes activitats humanes, de creacions 
i de maneres d’expressar-se i de camps com ara la música, la 
literatura, l’esport, el cinema, l’escultura i la pintura.

3
Les diferents formes de representació de l’art es coneixen com a 
disciplines artístiques, i la música, la dansa i el teatre formen part de 
les «arts escèniques».

4
Ludwig van Beethoven va ser un famós compositor nascut el segle 
passat, i entre les seves obres més famoses hi ha La flauta màgica i Les 
noces de Fígaro.

5
Totes les persones poden fer art, expressant les seves idees, 
pensaments o sentiments a través d’alguna creació artística. 

6

Aquest quadre és una de les 
obres més conegudes del 
pintor andalús Pablo Picasso, 
un dels més reconeguts del 
s.XX sobretot perquè va fundar 
el cubisme juntament amb 
Georges Braque.

La pintura es titula Guernica (1937)

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/comunicativa

Per comprovar si ja la tinc assolida: Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Artística i cultural
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V F

7

Els colors es classifiquen en primaris i secundaris. Marca si les 
afirmacions següents són vertaderes o falses:

(a) Colors primaris són aquells que no es poden obtenir 
mitjançant la barreja de cap altre color.

(b) Groc, blau i verd són colors primaris.

(c) Colors secundaris són els que s’obtenen barrejant dos 
colors primaris.

(d) Violeta i taronja són colors secundaris.

8
Dos dels elements artístics i culturals més coneguts de 
Catalunya són la Sagrada Família i l’Alhambra.
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1
Vertader. És una obra que es va exposar a la Fira Internacional d’Art 
Contemporani (ARCO) el 2009.

2
Fals. L’esport no es considera un art. 

La resta de l’enunciat és vertader.

3 Vertader. 

4
Fals. El compositor va néixer el segle XVIII (el 17 de desembre de 1770) i les 
obres són de Wolfgang Amadeus Mozart.

5 Vertader. 

6
Vertader. Picasso va fer el quadre amb motiu del bombardeig de Guernica, 
l’atac aeri realitzat el 26 d’abril de 1937 contra la població basca de Guernica 
durant la Guerra Civil Espanyola.

7

(a) Vertader.

(b) Fals. Els colors primaris són el groc, el blau i el vermell.

(c) Vertader.

(d) Vertader.

8 Fals. L’Alhambra és un complex andalusí situat a Granada (Andalusia).

m Solucions
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Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Els elements artístics del territoriPROVA 1

A continuació veuràs diferents fotografies dels monuments, els edificis, les 
tradicions i els costums més coneguts de Catalunya. 

Observa-les amb atenció i explica què són (un monument, una estàtua, un 
edifici, un ball…), amb quin nom es coneixen i què en saps.

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/comunicativa

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1: Els elements artístics del territori 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Artística i cultural

Individual Grupal

Què és?

Amb quin nom es coneix?

Què en sé?

Què és?

Amb quin nom es coneix?

Què en sé?

Què és?

Amb quin nom es coneix?

Què en sé?
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Què és?

Amb quin nom es coneix?

Què en sé?

Què és?

Amb quin nom es coneix?

Què en sé?

Què és?

Amb quin nom es coneix?

Què en sé?

Què és?

Amb quin nom es coneix?

Què en sé?

Què és?

Amb quin nom es coneix?

Què en sé?

Què és?

Amb quin nom es coneix?

Què en sé?
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Coneixes algun altre monument, estàtua, edifici, costum, etc., que penses 
que també és important i que no ha sortit? Busca’n alguna fotografia i 
explica per què el tries i què en saps.
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Les disciplines artístiquesPROVA 2

El món de l’art i la cultura és molt ampli. Es pot fer art a través de diferents 
activitats, creacions, maneres d’expressar-se i camps (la música, la literatura, 
el cinema, l’escultura, la pintura, etc.).

Llegeix els textos següents i digues a quin gènere literari corresponen:

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/comunicativa

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 2. Les disciplines artístiques

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Artística i cultural

Individual Grupal

I tu, quines coneixes?

m Llegeix els textos següents i digues a quin gènere literari corresponen:

Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. 
El río anuda al mar su lamento obstinado.

Abandonado como los muelles en el alba. 
Es la hora de partir, oh abandonado! 

Sobre mi corazón llueven frías corolas. 
Oh sentina de escombros, feroz cueva de náufragos! 

En ti se acumularon las guerras y los vuelos. 
De ti alzaron las alas los pájaros del canto. 

Todo te lo tragaste, como la lejanía. 
Como el mar, como el tiempo. Todo en ti fue naufragio!

Fragment de «La canción desesperada», Pablo Neruda
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EGÍPCIA : — (molt quieta) Què bé que ho fas, eh!

JAUME 1er : — Has vist? (enfunda l’espasa, satisfet)

EGÍPCIA : — Mira què t’he portat. Està boníssim.

JAUME 1er : — Què és?

EGÍPCIA : — Tasta-ho. Està calentó.

JAUME 1er : — (beu) Mmmm, és dolcet. (li torna)

EGÍPCIA : — Acaba-t’ho tot, que jo ja n’he pres.

JAUME 1er : — (s’ho acaba i torna la tassa) Deliciós. Ai, quina son que 
m’està venint... Què era? (s’agafa al tron i fa esforços per no adormir-se).

Fragment de Ser o no ser… la família de Jaume 1er!, Adelaida Frías

Fins i tot de jove havia lluitat contra aquella bellesa, sempre li hauria agradat 
que l’apreciessin només per la seva gran passió, el seu increïble talent, 
aquell do que havia rebut ja des de menuda, el seu amor per la música. 

El piano era l’única raó de la seva vida. Les notes omplien els seus 
pensaments. Als sis anys, durant les primeres classes, havia triat alguns 
fragments clàssics. Havia demanat emportar-se’n a casa les partitures i 
els havia arranjat i interpretat d’una manera diferent, convertint-los en la 
banda sonora de la seva vida. Es balancejava al gronxador, corria, es 
capbussava al mar, mirava el sol al capvespre, tot amb aquelles notes al 
cap. Cada moment de la seva vida estava acompanyat per un fragment 
musical capaç d’explicar-lo de la millor manera. 

La Sofia estava feta així. Havia triat Après une lectura de Dante, de Franz 
Liszt. El faria servir com el seu himne a l’amor. 

Fragment d’Aquesta nit digues que m’estimes, Federico Moccia
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Què pots explicar d’aquests gèneres?
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m Ara mira els vídeos següents i digues a quines disciplines artístiques 
pertanyen (cinema, escultura, dibuix, dansa, teatre, música, arquitectura…). 
Sabries classificar-les segons si són arts plàstiques, visuals o escèniques?

1. www.youtube.com/watch?v=eQo13wAs3pU

2. www.youtube.com/watch?v=4433WK8x3_g

3. www.martaramoneda.com

4. www.youtube.com/watch?v=XwFhsvTYSA0

5. www.youtube.com/watch?v=u7y3oATDPaA

1. 

2.

3.

4.

5.

m Per acabar, coneixes alguna altra disciplina artística? De quines altres 
maneres es pot crear, expressar i transmetre l’art?

Què pots explicar de cadascuna? 
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/comunicativa

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 3. Consum d’art

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Artística i cultural

Individual Grupal

m Pensa en els darrers tres o quatre mesos i marca, de les opcions següents, 
les activitats que has fet en aquest període de temps. Concreta també el 
nombre de vegades que has fet l’activitat.

Activitats Sí/No Quines Nre.

He anat a algun concert de música.

He llegit un llibre (i l’he acabat). Novel·la, 
poesia, assaig, etc.

He visitat un museu.

He anat al cinema o he adquirit o llogat 
una pel·lícula, un curtmetratge, un 
documental, etc.

He anat al teatre a veure una representació 
(obra de teatre, musical, etc.)

He anat a una exposició (de pintura, de 
fotografia, etc.).

He adquirit un disc i/o cançó.

He anat a alguna conferència o xerrada.

He fet un curs (de dibuix, de pintura, de 
teatre, de música, de dansa, de redacció 
de contes, etc.).

Altres:

Consum d’artPROVA 3



COMPETÈNCIA: 
COMUNICACIÓ

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/comunicativa

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Capacitat de saber comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se) i 
per escrit, amb gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús de diferents suports 
i tipus de text, i adequació a les diferents funcions i als diferents contextos 
socials i culturals.

m Elements de la competència

  Conèixer i utilitzar la comunicació lingüística com a eina per saber, saber fer, 
saber ser i saber aprendre.

 Comprendre missatges orals en diferents situacions comunicatives (estil, 
context, etc.), desenvolupant estratègies bàsiques d’escolta activa per afavorir 
la comprensió, identificant les idees clau i fent les preguntes pertinents per 
copsar la totalitat del missatge.

 Analitzar de manera crítica la informació obtinguda.

 Expressar oralment missatges, pensaments, vivències, emocions i opinions 
de manera senzilla, amb seguretat i confiança.

 Elaborar textos escrits seguint els passos corresponents: planificació, 
elaboració d’esborranys, revisió i correcció de l’escrit.

 Llegir de manera expressiva i comprensiva diferents tipus de textos escrits i 
textos literaris de gèneres diversos.

 Distingir la informació rellevant de la no rellevant i les informacions implícites 
en els textos que s’escolten i en els que es llegeixen.

 Utilitzar i interpretar codis i habilitats lingüístics i no lingüístics de manera 
activa i efectiva.

1

Comunicació

...
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 Comprendre, interpretar i representar la realitat a partir de textos orals i escrits.

 Iniciar, mantenir i finalitzar converses en diversos contexts comunicatius.

 Utilitzar un vocabulari prou ampli per expressar-se oralment i per escrit en 
situacions concretes.

 Adaptar la comunicació al context social i cultural utilitzant diferents registres 
i intencions i respectant les regles pròpies de l’intercanvi comunicatiu.

 Emprar estratègies bàsiques per reconèixer significats lèxics. 

 Respectar les normes ortogràfiques en la producció de textos escrits i valorar-
ne la necessitat.

 Tenir, com a mínim, un nivell bàsic de coneixement i ús d’una llengua estrangera 
(en el currículum educatiu, la més estesa és la llengua anglesa). 

 Saber utilitzar la comunicació no verbal de manera ajustada (gestos, postures, 
tons de veu, etc.).

Idees clau

m Què he de tenir en compte

Has de saber que és necessari contrastar la informació que passa d’un individu 
a un altre perquè pot ser mal interpretada, distorsionada i donar peu a situacions 
de conflicte. 

Quan comuniques sentiments o actituds, la persona que està rebent el missatge 
només es queda amb un 7% de contingut verbal (paraules), mentre que un 38% 
és el to de veu (entonació, ressonància…) i un 55% són gestos, expressions 
facials i moviments corporals i dels ulls.

L’escolta activa és un element clau per comunicar-se de manera eficaç, ja que 
si no assegures la comprensió del missatge que has rebut pots acabar desvirtuant 
part o la totalitat del sentit del contingut.

Quan comuniquem sempre li estem dient a l’altra persona, sense saber-ho, 
coses sobre nosaltres: respecte a la nostra seguretat, a la nostra actitud, a la 
confiança en nosaltres mateixos, a la credibilitat i a la sinceritat…

«La manera en què ens comuniquem amb els altres i amb nosaltres mateixos 
determina, en darrera instància, la qualitat de les nostres vides», Anthony 
Robbins.

2



Comunicació 04

m Conceptes clau

 Rumor: Especulacions no confirmades que s’intenten donar per certes amb 
un objectiu determinat i que condicionen el comportament dels altres cap a 
una persona per sobre de la informació objectiva.

 Distorsió: En una conversa, de vegades es produeixen diferències entre 
l’emissor i el receptor que fan que la comunicació es vegi distorsionada. Es 
tracta de factors que afecten la bona comunicació, com ara la falta d’atenció, 
l’elecció de símbols inadequats, els prejudicis, la confusió del contingut del 
missatge…

 Comunicació no verbal: Acte de transmetre informació sense usar el 
llenguatge. Pot ser a través de gestos, imatges o, fins i tot, objectes.

 Llenguatge: Facultat de poder comunicar els propis pensaments o sentiments 
a un receptor o interlocutor mitjançant un sistema o codi determinat de signes 
interpretable i compartit.

 Escolta activa: Aquella que no només sent i percep les vibracions dels sons 
que emet l’emissor, sinó que li fa saber que és escoltat i que, per tant, l’entén. 
Significa realitzar una escolta en què la persona que emet el missatge 
interpreta que ens interessem pel que intenta comunicar-nos.

 Assertivitat: Capacitat d’autoafirmar els propis drets, sense deixar-se 
manipular i sense manipular els altres. Ser assertiu consisteix a ser capaç de 
plantejar i defensar un argument, una reclamació o una posició des d’una 
actitud de confiança en un mateix, encara que contradigui el que diuen altres 
persones, el que fa tothom o el que se suposa que és correcte.
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 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

Recordes alguna ocasió en la qual t’has assabentat que circula informació sobre 
tu que no és certa o no s’ajusta a la realitat? I, a la inversa, ets conscient d’haver 
passat informació sobre altres persones o fets que després t’has adonat que 
era incompleta, falsa o distorsionada?

Et passa sovint o de manera puntual que t’està parlant algú i donant informació 
o instruccions que després hauràs de seguir i mentrestant tens el pensament i 
l’atenció posada en altres qüestions que et preocupen? Si això t’ha succeït, 
recordes quines conseqüències ha tingut per a tu la manca d’atenció?

T’has trobat mai en una situació en la qual no estaves d’acord amb el que deia 
una altra persona (un professor, un amic…) i no has opinat o explicat els teus 
arguments per por d’exposar-te públicament o perquè no sabies com dir-ho?

3
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar 
els teus coneixements i la teva destresa comunicativa. Davant de cada afirmació, 
es tracta que responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1 En una situació en què la persona 1 li diu 
a la persona 2 «Hauríem de sortir abans 
de les nou», la persona 1 és l’emissora, la 
2 és la receptora, el missatge és «Hauríem 
de sortir abans de les nou» i el canal és 
oral (la parla).

2 Les paraules que utilitzem per comunicar-nos, la intenció dels 
missatges, els gestos que fem, etc., sempre han de ser del mateix 
estil perquè tothom té una única forma de comunicar-se, sigui on 
sigui i parli amb qui parli. 

3 Algunes estratègies que afavoreixen la comprensió d’un missatge oral 
són: escoltar amb atenció i intenció d’entendre, veure quines són les 
idees més importants del missatge que t’estan donant i fer preguntes 
quan alguna part del missatge no s’entén o no queda clara. 

4 Algunes estratègies per conèixer el significat d’una paraula que no 
s’entén quan s’està llegint un text són: tornar a llegir part del text per 
veure si dóna pistes de quin pot ser el significat de la paraula i/o buscar-
la al diccionari i triar la definició que millor s’ajusta al text.

5 Quan vull explicar alguna cosa o expressar un sentiment trobo les 
paraules adequades per fer-ho. No acostumo a quedar-me amb la 
sensació de no haver-me explicat prou bé per no haver trobar les 
paraules adequades. 

Per demostrar-ho, explica què estàs fent ara.

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/comunicativa

Per comprovar si ja la tinc assolida: Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Comunicació

...



Comunicació 07

V F

6

Quan he d’escriure algun text sobre un tema que em demanen, 
primer penso què vull escriure, faig un esbós de les idees principals 
i, finalment, redacto el text de manera clara i ordenada. 

Per demostrar-ho, escriu un text breu sobre què estàs fent ara. 

7

Quan escric un text em fixo de no fer faltes d’ortografia. Si l’escric a 

l’ordinador, utilitzo el corrector i poso atenció a les faltes que he fet. 

Per demostrar-ho, repassa el text que has escrit i assegura’t que no 
hi ha faltes.

8

Quan llegeixo un text ho faig de manera fluïda i m’asseguro que 

entenc el que estic llegint. 

Per demostrar-ho, llegeix el text que et passaran i explica de què 

parla. 
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1 Vertader. 

2 Fals. La comunicació s’ha d’adaptar als diferents contextos. Amb un amic o 
amiga pots utilitzar un estil de comunicació que no és adequat per comunicar-
te amb el teu o la teva cap. 

3 Vertader. 

4 Vertader. 

5 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

6 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

7 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

8 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

m Solucions
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/comunicativa

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1: Els elements que participen en la comunicació verbal

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Comunicació

Individual Grupal

Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Els elements que participen en la comunicació verbalPROVA 1

Observa aquest dibuix i identifica:

 Qui és la persona emissora

 Qui és la persona receptora

Quin és el canal

 Quin és el missatge

 Qui és la persona emissora

 Qui és la persona receptora

Quin és el canal

 Quin és el missatge
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/comunicativa

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 2: Article del moviment dels «indignats»

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Comunicació i Tractament de la 
informació i competència digital

Individual Grupal

Article del moviment dels «indignats»PROVA 2

A continuació tens un text que parla sobre el moviment dels «indignats».

1. Llegeix-lo en veu alta. Si hi ha alguna paraula que no entens, pots buscar-ne 
el significat utilitzant algun diccionari d’Internet.

Els «indignats» volen tornar a la plaça de Catalunya
Un centenar de persones estudien en assemblea tornar a 
ocupar l’espai abans del 20-N

El moviment dels «indignats» de Barcelona està planejant una possible nova ocupació de 
la plaça de Catalunya abans de les eleccions generals del 20 de novembre. Més d’un 
centenar d’«indignats» han participat aquest diumenge en una assemblea al centre de 
Barcelona per decidir les accions de protesta que s’emprendran amb vista al 20-N. Acabada 
l’assemblea, alguns joves s’han desplaçat fins a Gràcia, on un grup d’«indignats» va ocupar 
aquest dissabte una entitat bancària abandonada.

Diverses fonts de l’assemblea han explicat a Efe que una de les iniciatives que s’està estudiant 
consisteix a tornar a acampar a la plaça de Catalunya de Barcelona, com va passar abans de 
les eleccions municipals de la primavera passada. En vigílies de les municipals del 22 de maig, 
centenars de joves «indignats» van acampar a la plaça de Catalunya per reclamar un canvi 
de rumb en el sistema i van estar-s’hi durant setmanes, amb alguns moments de tensió quan 
els Mossos d’Esquadra van fer un intent de desallotjar l’espai, fet que només va servir per 
donar nou oxigen a un moviment que ja perdia embranzida. Finalment, el 30 de juny es va 
posar fi definitivament a l’acampada, després que els Mossos desallotgessin les poques 
desenes de persones que encara estaven al lloc.

A l’assemblea d’aquest diumenge, convocada inicialment a plaça de Catalunya, però que 
a causa de la pluja s’ha traslladat al vestíbul de l’estació de Rodalies, s’ha decidit crear, 
segons les fonts consultades, un grup de treball per estudiar una possible nova ocupació 
de la plaça. Entre els assistents s’ha suggerit com a possibles dates d’ocupació el 15 de 
novembre —data simbòlica, ja que es complirien sis mesos des de la creació del Moviment 
15-M— o la jornada de reflexió, el 19 de novembre. La data i el format definitiu de l’acció es 
decidiran en una nova assemblea, convocada per al 12 de novembre que ve, també a la 
plaça de Catalunya.

Altres de les qüestions debatudes han estat donar suport a la vaga estudiantil del 17 de 
novembre i planejar possibles ocupacions d’edificis, com ara la recent del bloc de pisos del 
carrer d’Almagro de Barcelona, ocupat ara per famílies desnonades. 

Lamalla.cat
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2. Explica de manera resumida de què tracta i quines són les idees principals. 

3. Ara escriu sobre el tema del text. La redacció és lliure. Pots explicar el 
contingut, opinar, parlar de temes que hi estan relacionats, etc. 

 (Pot fer la redacció ara, o es pot pactar que la faci a casa i que l’enviï en 
una data determinada)

4. Per escriure sobre el text:

(1) Has d’utilitzar el Word (tipus de lletra: Arial / mida: 11). 

(2) Has de buscar informació relacionada amb el text a Internet i 
incloure-la. Al final de la redacció hauràs de posar l’adreça de la 
pàgina o de les pàgines d’on has tret informació. 

5. Hauràs d’enviar el document a l’adreça (donar l’adreça de correu de la 
persona destinatària) a través del teu correu electrònic. Si no en tens, el pots 
crear ara. A «Assumpte» has d’escriure Article dels indignats i al cos del 
missatge has d’explicar qui ets i quins documents adjuntes.
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Dinàmica: Inscriure’s a un curs
Fitxa 1

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Nom del curs:

Centre/s on el fan:

On he trobat la informació (enllaços): 

Informació que he trobat:

Informació que em falta (i necessito):

Informació que m’han facilitat:

Comunicació i Tractament de la 
informació i competència digital



COMPETÈNCIA: 
APRENDRE A APRENDRE

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova
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Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Capacitat per conduir el propi aprenentatge i ser capaç de continuar aprenent 
de manera cada vegada més eficaç i autònoma d’acord amb els propis objectius 
i les pròpies necessitats.

m Elements de la competència

  Conèixer els elements que componen el procés d’aprenentatge. 

 Ser conscient de les capacitats que prenen part en l’aprenentatge, d’allò que 
ja se sap i del que cal aprendre.

 Desenvolupar estratègies que facilitin la comprensió, l’expressió, l’atenció, la 
concentració, la memorització, el raonament i la motivació.

 Aplicar hàbits d’esforç i de responsabilitat en la feina.

 Utilitzar les estratègies d’aprenentatge i d’estudi de manera cada cop més 
autònoma.

 Posar en joc diverses habilitats per obtenir informació i transformar-la en 
coneixement propi.

 Mostrar curiositat per plantejar-se interrogants per ampliar el coneixement.

 Identificar i utilitzar la diversitat de respostes possibles davant d’una mateixa 
situació o problema, aplicant nous coneixements i capacitats. 

 Generalitzar i extrapolar aprenentatges.

 Mostrar disposició a aprendre de les altres persones i amb elles.

 Relacionar els continguts que s’han d’aprendre amb els aprenentatges previs 
i amb l’experiència personal.

1

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/metodològica

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Aprendre a aprendre

...
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 Seleccionar i organitzar la informació i integrar-la a través de tècniques 
variades com ara resums, esquemes, mapes conceptuals, diagrames…

 Emprar tècniques i hàbits de treball individual i cooperatiu.

 Revisar els treballs per millorar-los i presentar-los amb cura i ordre.

 Saber administrar l’esforç en el procés d’estudi i aprenentatge.

 Anticipar els resultats òptims que cal assolir a través del procés d’aprenentatge.

Idees clau

m Què he de tenir en compte

Fixa’t com es diu la competència: aprendre a aprendre. Això vol dir que, per 
aprendre el que necessites per poder desenvolupar-te com a individu en 
interacció amb l’entorn en el qual et mous i les persones amb qui et relaciones, 
tu també t’hi has d’esforçar. Has de posar en joc la curiositat, els coneixements 
que ja tens, les tècniques, els mecanismes, etc., de manera proactiva. Un individu 
que emmagatzema només allò que se li ensenya prenent una posició passiva 
rep un percentatge molt reduït del que necessita saber.

Perquè això sigui possible és important:

 Tenir una bona disposició a aprendre i a adquirir nous coneixements i habilitats 
mitjançant l’estudi i la pràctica.

 Conèixer què s’ha de saber i saber fer per poder funcionar en la societat en 
la qual es viu i conèixer quines són les capacitats pròpies reals, les potencials 
i les que cal millorar.

 Conèixer quina és la manera particular d’aprendre que aporta millors resultats 
(escoltant, llegint, provant, sintetitzant la informació en esquemes, marcant 
un procediment pautat, establint un procés diferent segons el tema, etc.).

 Utilitzar tècniques per gestionar la informació (partir de què es vol saber, 
cercar la informació a través de les diferents fonts —Internet, bibliografia, 
l’observació de la pròpia experiència, a partir de l’experiència d’altres, etc.—, 
destriar-la, extreure’n les idees clau, fixar el coneixement, etc.).

 Aplicar els coneixements, dur-los a la pràctica associant-los amb els que ja 
es tenen.

2

...
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m Conceptes clau

 Aprenentatge: Procés pel qual un individu o una col·lectivitat adquireixen 
coneixements, habilitats, trets o pautes culturals, com ara el llenguatge, els 
prejudicis, les normes, les creences, les regles de conducta.

 Conèixer: Tenir una idea més o menys completa de la manera de ser (d’algú), 
de les característiques (d’alguna cosa).

 Proactivitat: Actitud en la qual la persona assumeix el ple control de la seva 
vida de manera activa. Implica la presa d’iniciativa en el desenvolupament 
d’accions creatives i audaces per generar millores, fent prevaler la llibertat 
d’elecció sobre les circumstàncies de la vida.

 Habilitat: Perícia, destresa, a fer alguna cosa.

Només una part del que s’aprèn ve donat pel que s’ensenya. Aprendre és un 
procés personal i continuat, és a dir, t’acompanya al llarg de la vida perquè 
sempre és necessari anar afegint coneixements i habilitats per desenvolupar-te 
més i millor com a individu que forma part d’un col·lectiu. 

 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

Hi ha gent que té molt bona disposició a l’aprenentatge perquè sap que és 
important per a ella i perquè li interessa, fins i tot pot ser que li agradi la sensació 
d’adquirir coneixements, capacitats, habilitats, destreses. Però, en canvi, té 
dificultats per aprendre, per exemple: li costa concentrar-se; estar atenta una 
bona estona seguida; es bloqueja davant d’una explicació, d’una lectura o d’una 
prova; té la sensació que no sap ni per on començar quan ha de cercar informació; 
quan ha de manegar molta informació se li fa un món sintetitzar-la, resumir-la, 
treure’n les idees clau, i es perd, etc. 

Sovint això provoca un sentiment d’incapacitat, de baixa intel·ligència, d’incultura 
o d’ignorància que fa que hi hagi persones que es desanimin, que es facin enrere, 
fins i tot que abandonin. Aprendre a aprendre s’aprèn. Aquest joc de paraules 
aparent el que vol dir és que hi ha un munt de tècniques i mecanismes que, si 
es coneixen i s’apliquen amb constància (entrenament), es poden adquirir. Els 
resultats que s’obtenen cada cop són més reeixits i satisfactoris.

3
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar els 
teus coneixements del procés d’aprenentatge (aprendre a aprendre). Davant de 
cada afirmació, es tracta que responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1
Quan una persona té ganes d’aprendre alguna cosa no li costa gens 
fer-ho. Per exemple, si algú té moltes ganes d’aprendre idiomes 
segur que no li costarà aprendre’ls ràpidament i fàcil. 

2
Hi ha coses que les podem aprendre sense que ningú no ens les 
ensenyi. 

3
Quan una persona té clar què necessita i què vol aprendre, és més 
fàcil que pugui comprovar si ho va aconseguint. I quan assoleix el que 
s’havia proposat, està més motivada per continuar aprenent.

4
Actualment es pot aprendre molt d’un tema sense haver de pensar i 
esforçar-se perquè tenim moltes eines que ens donen tota la informació 
que necessitem, i així ja no hem de pensar. 

5
El procés d’aprenentatge dura tota la vida i no només s’aprèn a l’escola. 
Aprenem amb i dels amics i amigues, la família, els mitjans de 
comunicació, els viatges que fem, les activitats en què participem, etc.

6

Algunes tècniques d’aprenentatge que poden anar bé quan estu-

diem són:

 Fer resums dels apunts o del llibre.

 Fer esquemes amb els conceptes clau i relacionar-los entre ells 

(utilitzant paraules o imatges).

 Buscar vídeos que expliquin allò que estem estudiant.

 Buscar exercicis que no haguem fet i resoldre’ls.

Qualsevol d’aquests mètodes pot ser bo.

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/metodològica

Per comprovar si ja la tinc assolida: Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Aprendre a aprendre

...
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V F

7
En època d’exàmens sempre és millor posar-se a estudiar el dia abans 

perquè així es recorda més la informació. Com menys temps passa 

entre el moment d’estudi i l’examen millor.

8
La majoria dels continguts que aprenem a l’escola i a l’institut tenen 

una aplicació pràctica a la vida quotidiana.
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1

Fals. Tenir ganes d’aprendre una cosa és un bon inici, però no garanteix que 
sigui fàcil adquirir aquests coneixements. Però això no vol dir que la persona 
sigui poc intel·ligent, sinó que haurà de buscar i aplicar les tècniques i les 
maneres d’estudiar i d’aprendre que li vagin més bé. 

2

Vertader. Hi ha un munt de coses que podem aprendre de manera autònoma, pel 
nostre compte. Observant, tenint curiositat per aprendre, provant, experimentant, 
podem adquirir coneixements, capacitats, habilitats, etc. Per exemple, podem 
aprendre a anar en bicicleta sense que ningú no ens n’ensenyi, podem adquirir 
coneixements d’un país buscant informació pel nostre compte, etc. 

3 Vertader. 

4

Fals. El pensament és un element clau de l’aprenentatge. No s’aprèn sense pensar 
i no es pensa sense aprendre. Això significa que l’activitat d’aprendre requereix 
saber buscar la informació, seleccionar-la, comprendre-la i analitzar-la de manera 
crítica, i també poder recordar-la i fer-ne un ús pràctic. És el que en diríem 
pensament comprensiu, crític, creatiu.

5

Vertader. Totes les persones aprenem des del mateix moment en què naixem i 
seguim fent-ho durant tota la vida. I no només aprenem a l’escola o a la feina. Quan 
convivim amb altres persones (família i amistats) també podem aprendre: a 
relacionar-nos, a comunicar-nos, a treballar en equip, etc. Tots els aprenentatges 
són valuosos. 

6 Vertader. L’important és pensar quina tècnica ens va millor i utilitzar-la.

7

Fals. Aprendre no vol dir memoritzar una informació durant unes hores, sinó 
que és un procés que implica adquirir coneixements, habilitats i capacitats de 
manera gradual que ens permeten saber i saber fer i van prenent importància 
a mesura que els interioritzem, els comprenem i els donem una utilitat.

8

Vertader. Per exemple, els continguts que es treballen a l’assignatura de català 
ens permeten comunicar-nos correctament (a nivell oral, escrit, llegit, etc.) o els 
que es treballen a matemàtiques ens permeten pensar de manera lògica, 
controlar els nostres ingressos i les nostres despeses, comprovar que ens han 
tornat el canvi de la compra correctament, etc.

m Solucions
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/metodològica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1: Comprensió d’un text

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Aprendre a aprendre

Individual Grupal

Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Comprensió d’un textPROVA 1

El procés d’aprendre requereix, entre altres coses, 
aprendre a comprendre, a analitzar, a concentrar-se, etc. 
Clica damunt de l’enllaç i posa’t a prova! Comprova el teu 
nivell de comprensió del text, la teva capacitat de quedar-
te amb les idees principals que s’hi expliquen, d’interpretar 
la informació i de crear la teva pròpia història.

Ànims i bona travessia!

1. Llegeix l’entrevista a l’Albert Bosch amb atenció.

2. Respon les sis preguntes que et fan sobre l’entrevista que acabes de 
llegir i comprova si les has encertat.

3. Tria el resum que millor reprodueix l’entrevista i comprova si la teva tria 
ha estat encertada.

4. Llegeix les descripcions i tria l’opció correcta.

5. Fes la sopa de lletres triant l’opció senzilla (dues direccions) i completa-
la en menys de 5 minuts.

www.edu365.cat/eso/muds/catala/comprensio/24/index.htm
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Ara que ja has fet l’exercici, reflexiona sobre els resultats que has obtingut i les 
capacitats que has posat en joc per fer-lo.

1
Per poder resoldre bé els exercicis era necessari 
entendre el text. Creus que l’has entès? Per què?

sí no 

2

Acostumes a tenir dificultats per comprendre textos 
escrits o informacions orals? Si la resposta és 
afirmativa, intenta explicar quan apareixen aquestes 
dificultats, per què i com pots superar-les. 

sí no 

3

Per comprendre el que llegim o el que ens expliquen, 
apliquem algunes estratègies. A continuació te’n 
posem algunes d’exemple. Marca si les utilitzes o no, i 
després pensa’n i escriu-ne d’altres que utilitzis. 
Després de respondre, hauràs de posar exemples per 
demostrar que ho fas.

sí no 

Em concentro en el que estic llegint o escoltant i 
m’oblido de la resta de coses.

sí no 

Si hi ha alguna cosa que no entenc, la pregunto. sí no 

Llegeixo el text les vegades que calgui per assegurar-
me que entenc el contingut o demano que em tornin a 
explicar el que m’han dit per assegurar-me que ho he 
entès bé.

sí no 

M’apunto en un paper o memoritzo les idees principals 
del que he llegit o m’han explicat.

sí no 
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/metodològica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 2: Tinc traça a… 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Aprendre a aprendre

Individual Grupal

Tinc traça a…PROVA 2

A l’escola aprenem moltes coses, però no és l’únic lloc on podem fer-ho. Al 
llarg de la nostra vida podem aprendre en molts altres espais i moments!

El que et proposem és que pensis en una cosa en què tinguis traça, ja sigui 
perquè en tens molt coneixement o perquè ho fas molt bé. Et posem alguns 
exemples: tinc molta traça a dibuixar còmics, tinc molts coneixements 
d’informàtica, sé escoltar les persones, jugo molt bé a futbol, tinc aptituds per 
a la dansa, tinc molts coneixements de fotografia, tinc traça a conduir motos, 
tinc habilitats per resoldre conflictes, etc. 

Tothom té algun talent, tothom és bo en alguna cosa, tu també! Així que 
pensa-ho amb deteniment i, quan ho tinguis, respon les preguntes que et 
plantegem a continuació.

El coneixement, el talent, la destresa, l’habilitat… 
en què destaco és: 

1

On ho he après?

Per exemple: a casa sol o sola en estones lliures, al carrer amb un 
amic, etc.

2

Com ho he après? Què he fet per aprendre-ho? 

Explica el procés que has fet per anar adquirint aquest coneixement, 
talent, destresa…

Per exemple: ho vaig començar a fer per casualitat; després, com 
que veia que hi tenia traça, vaig buscar informació a…, vaig seguir 
practicant, fent…, etc.
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3

Ho has après sol o sola o amb l’ajuda d’algú? 

Si és amb ajuda, explica qui, en què i com t’ha ajudat.

4

Recorda el primer cop que vas intentar fer-ho o el primer cop 
que et vas interessar per aquest tema. Què ha canviat des 
d’aquell primer cop fins a dia d’avui? Què has après? En què 
has millorat?

Per exemple: la primera vegada que vaig desmuntar el motor d’una 
moto per tornar a muntar-lo em van sobrar tres peces. Ara ja sé 
muntar qualsevol motor, conec cada peça, sé per a què serveix i puc 
veure si n’hi ha alguna que està en mal estat. 

5

Ara que ja tens un bon coneixement o domini d’aquest tema, 
pensa què et queda per aprendre per poder seguir millorant. 
Com i on pots seguir aprenent?
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6

Explica per a què et serveix ara aquest coneixement, talent, 
destresa o habilitat i per a què et pot servir en un futur. 

Per exemple: ara em serveix per distreure’m, per ocupar el meu 
temps, per millorar, per concentrar-me, per sentir-me bé, per posar-
me a prova, etc., i en un futur em pot servir per treballar en alguna 
cosa relacionada amb això, o per ensenyar a altres persones, o per… 

7

Tens ganes, interès o necessitat d’aprendre alguna altra cosa? 
Si és que sí, explica quina i per què.
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/metodològica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 3: Què he après i per a què em serveix? 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Aprendre a aprendre

Individual Grupal

Què he après i per a què em serveix?PROVA 3

Les persones aprenem contínuament. Com hem dit abans, un bon lloc per 
aprendre és l’escola, però no és l’únic. 

Pensa dues coses que hagis après en cadascuna d’aquestes situacions: a 
casa, amb els amics i les amigues, tu sol o sola de manera autònoma i a 
l’escola. Després, digues quin valor tenen per a tu aquests aprenentatges: per 
a què et serveixen ara i per a què et serviran en un futur. 

A casa

Què he après Per a què em serveix ara
Per a què em pot servir en 

un futur

Amb els amics i les amigues 

Què he après Per a què em serveix ara
Per a què em pot servir en 

un futur
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Sol o sola

Què he après Per a què em serveix ara
Per a què em pot servir en 

un futur

A l’escola 

Què he après Per a què em serveix ara
Per a què em pot servir en 

un futur
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2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

La creativitat és la capacitat de la ment per associar idees de manera nova o 
inventar objectes i solucions originals als problemes a què s’enfronta. La 
innovació és dur a la pràctica aquestes idees, per obtenir productes, serveis, 
processos o sistemes d’organització nous o suficientment millorats.

m Elements de la competència

 Tenir capacitat d’imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar accions o 
projectes individuals i/o col·lectius.

 Mostrar una actitud positiva cap al canvi, entenent-lo com una oportunitat de 
millora, manifestada a través de la curiositat per observar, analitzar i proposar 
alternatives diferents.

 Prendre consciència de la pròpia intuïció i agafar-la de punt de partida, i 
racionalitzar per convertir un cop d’intuïció en una idea formal si es troba 
escaient.

 Tenir capacitat diagnòstica per detectar problemes i necessitats no resoltes, 
pensar possibles vies avaluant-ne els possibles resultats i l’impacte.

 Perseverar en l’anàlisi, mantenir el pensament actiu al voltant d’una idea fins 
a donar-li forma.

 Plantejar el camí per provar allò concebut abans de donar-ho per viable. 
Definir un pla d’aplicació.

 Assumir el risc i l’error com a elements que impulsen la millora. Incorporar 
l’assaig i preveure els resultats possibles (positius i negatius) que poden donar-
se quan s’apliqui la proposta ideada. 

1

Innovació i creativitat
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Idees clau

m Què he de tenir en compte

Hi ha gent que neix més creativa, però qualsevol persona pot desenvolupar la 
creativitat perquè és dinàmica i es pot estimular o bloquejar. Hi ha la creença 
que la creativitat no es pot adquirir, i això no és cert: es pot potenciar o reprimir. 
Hi ha persones que neixen molt creatives i que per factors aliens, que poden 
provocar bloquejos o alterar l’estat d’ànim, deixen de manifestar la seva creativitat.

Hi ha certes activitats la pràctica regular de les quals fomenta la creativitat. Per 
exemple, la lectura, l’observació del que t’envolta, l’associació lliure d’idees o 
imatges en llistes o pluges d’idees, el trencament conscientment d’una rutina, 
la incorporació de canvis en la manera com portes a terme certes activitats, 
etc. En canvi, hi ha circumstàncies que bloquegen o inhibeixen la creativitat, 
com ara el racionalisme excessiu, la falta de confiança en un mateix, l’apropament 
superficial repetit als problemes, l’absència de motivació o la por de la reacció 
dels altres.

Quan es parla d’innovació, ja es fa referència a l’aplicació pràctica de les idees. 
Per això generalment hi ha d’haver una demanda que ho justifiqui i una oferta que 
ho possibiliti. Normalment, el terme innovació es relaciona amb el sector empresarial 
i amb la tecnologia (canvis tecnològics que aplica l’empresa per millorar el 
rendiment i la competitivitat), però es poden trobar formes innovadores en tots els 
camps (noves tècniques per educar infants, noves aplicacions de materials per 
realitzar manifestacions artístiques, nous corrents arquitectònics, etc.).

m Conceptes clau

 Imaginar: Facultat de formar imatges mentals. Facultat de formar 
combinacions d’imatges, conceptes i sentiments que no forneix la realitat. 
Facultat d’organitzar d’una manera nova, en forma d’imatges, els materials 
procedents de l’experiència perceptiva anterior.

 Emprendre: Posar-se a fer, començar (una cosa, especialment que suposa 
un esforç considerable, que enclou dificultats, riscos, etc.).

 Intuïció: Capacitat de conèixer alguna cosa d’una manera immediata, 
sense raonament. Coneixement directe i immediat, sensible o intel·ligible, 
d’una realitat o d’una veritat, sense recórrer a inferència o raonament.

 Diagnòstic: Determinació de l’estat d’una qüestió o situació.

 Anàlisi: Examen de les parts constituents d’un tot, separadament o en la 
seva relació amb aquest.

2
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 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

Cada vegada és més habitual trobar ofertes de feina on demanen professionals 
amb capacitat creativa. Les empreses busquen gent amb creativitat per avançar-
se a la competència, ja que la novetat és un valor per ella mateixa en el mercat 
contemporani, a diferència d’altres èpoques en què el que es valorava era la 
imitació exacta de la tradició. Per això a molts professionals de la publicitat se’ls 
anomena creatius.

Hi ha un refrany que diu: «La necessitat aguditza l’enginy» (sinònim de creativitat). 
Vol dir que de vegades el fet que les coses no et vagin com voldries pot estimular-
te la creativitat, la necessitat de pensar altres formes. Un exemple claríssim és 
aquest videocurrículum que ha realitzat un jove per mostrar les seves capacitats: 
www.youtube.com/watch?v=19_n1Jh0eqo. O aquest altre d’una professora de 
ciències que s’ha quedat sense feina:

www.youtube.com/watch?v=70iSEMNVE_M. 

Un descobriment o un invent és el producte que resulta de la idea sobre alguna 
cosa que no existia prèviament, surt de la combinació de creativitat i innovació. 
És possible que coneguis el cas de personatges il·lustres en tots els camps que 
han materialitzat grans idees aportant grans avenços a la humanitat. Per exemple, 
Alexander Graham Bell va inventar el telèfon l’any 1876. T’imagines la teva vida 
sense poder comunicar-te per telèfon?

Un altre personatge interessant, molt creatiu i emprenedor, va ser Steve Jobs, 
el cofundador d’Apple al garatge de casa seva. Va crear el primer ordinador 
domèstic que es va comercialitzar amb èxit.

A Internet trobaràs molta informació per ampliar el concepte. A tall d’exemple, 
consulta aquesta pàgina:

www.xtec.cat/~cciscart/annexos/losmarcosdelacretividad.htm.

3
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar el 
teu coneixement i la teva destresa en innovació i creativitat. Davant de cada 
afirmació, es tracta que responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1

Tot i que hi ha persones que, de manera 
innata, són més creatives, tothom pot 
potenciar aquesta capacitat. Per aconseguir-
ho, hem de desfer-nos dels hàbits rutinaris i 
pensar noves maneres de fer les coses. 

2
Per actuar de manera creativa i innovadora, no n’hi ha prou amb tenir 
idees originals o diferents, sinó que també cal aplicar-les.

3
La intuïció, la imaginació i el risc no tenen res a veure amb la creativitat 
o la innovació. 

4
Quan una persona té confiança en ella mateixa és més fàcil que estigui 
disposada a provar noves maneres de fer les coses.

5
Encara que pensem molt bé com dur a la pràctica una idea nova o 
una manera diferent de fer les coses, pot passar que cometem algun 
error o que les coses no surtin exactament com havíem pensat.

6
Quan es té una idea és important dur-la a la pràctica ràpidament, 
sense donar-hi gaires voltes, perquè si comencem a pensar-la massa 
pot passar que no la tirem endavant. S’ha d’improvisar.

7
Qualsevol persona pot tenir una idea que s’acabi convertint en un 

producte que no existia.

8

Tinc capacitat creativa i d’innovar. Puc posar un exemple d’una 

situació en què he pensat i posat a la pràctica una idea original o una 

nova manera de fer una cosa, etc. 

Per demostrar-ho, pensa en aquest exemple. Explica la situació i quin 

va ser el procés que vas fer des que vas pensar la idea fins que vas 

dur-la a la pràctica. Explica’n també els resultats, si vas topar-te amb 

problemes i com els vas solucionar. 

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per comprovar si ja la tinc assolida: Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Innovació i creativitat
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1

Vertader. Moltes vegades fem les coses de la mateixa manera perquè això ens 
dóna seguretat, perquè no volem arriscar-nos, encara que aquesta manera de 
fer no ens doni els millors resultats. Per desenvolupar la capacitat creativa i 
d’innovació, cal cercar i provar noves formes de pensar i d’actuar davant d’una 
situació. 

2
Vertader. Tenir capacitat creativa i d’innovar no vol dir només tenir idees o 
pensar solucions originals (creativitat), també s’ha de saber aplicar-les 
(innovació) i analitzar els resultats obtinguts per poder millorar la idea. 

3

Fals. No només hi tenen molt a veure, sinó que són 
elements que afavoreixen la creativitat i la innovació. 
Una intuïció es pot convertir en una idea. Tenir la 
capacitat d’imaginar permet visualitzar projectes, 
situacions o idees futures, i estar disposat a assumir 
riscos és imprescindible per tirar endavant noves 
formes de fer les coses. 

4

Vertader. Confiar en els nostres coneixements, capacitats, possibilitats, 
potencial, etc., ens dóna seguretat i, per tant, emprendre nous projectes, tirar 
endavant noves idees o maneres de fer les coses ens és més fàcil. La confiança 
afavoreix la creativitat i la innovació. No tenim tanta por del que pugui passar, 
estem més preparats per afrontar els problemes que puguin aparèixer, per 
assumir riscos, per tolerar el fracàs, per pensar solucions, per seguir provant, 
etc.

5

Vertader. Quan fem les coses de manera diferent de com estem acostumats, 
pot passar que cometem algun error. És normal que això passi perquè estem 
en un procés de prova i el que és important en aquest procés és prendre nota 
dels errors i pensar possibles solucions perquè no es tornin a donar. 

6

Fals. Quan es té una idea, abans d’aplicar-la s’ha de madurar. Per això cal 
analitzar quina és la necessitat o el problema que no està resolt, com aquesta 
idea que has tingut ajudarà a resoldre-ho, com es concreta aquesta idea, quin 
camí hauràs de fer per dur-la a la pràctica, quins problemes et pots trobar, com 
pots evitar-los o solucionar-los, etc. 

7

Vertader. Qualsevol persona que tingui capacitat creativa i d’innovar pot tenir 
idees que s’acabin convertint en productes, serveis, etc., que no existien 
prèviament. Només cal tenir una idea original i ser capaç de convertir-la en 
alguna cosa. Hi ha un munt d’objectes que utilitzem a la nostra vida quotidiana 
que els ha inventat gent corrent (per exemple, el pal de fregar, que el van 
inventar dues dones d’Avilés l’any 1953). 

8 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

m Solucions
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1: Tornem a escriure els contes! 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Innovació i creativitat

Individual Grupal

Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Tornem a escriure els contes! PROVA 1

Segurament quan eres petit o petita et van explicar alguns 
dels contes tradicionals més coneguts: La bella dorment, 
Els tres porquets, Pinotxo, Blancaneu, El soldadet de 
plom, La Caputxeta vermella… Tots tenien un missatge al 
darrere, però quan som més grans és bo qüestionar-se’l i 
tornar a reescriure el conte de manera que s’adapti millor 
a la nostra visió del món, als valors universals, etc. Els 
contes i les històries es poden reinventar i adaptar! 

El que et proposem a continuació és que potenciïs la teva capacitat 
creativa!

Tria una història, un conte, etc., que coneguis i escriu-lo de nou, tal com 
t’agradaria que fos. Només et posem tres condicions:

1. Han de sortir tots els personatges originals (per exemple, si tries el 
conte de La Caputxeta vermella, han de sortir la Caputxeta, l’àvia, el 
caçador i el llop). I, si vols, n’hi pots afegir més. 

2. Has de situar la història en el temps actual.

3. S’ha de poder reconèixer quina història o conte s’ha adaptat. És a dir, 
pots modificar-lo tant com vulguis, però quan una persona el llegeixi 
ha de poder identificar que és una adaptació d’un conte o d’una 
història tradicional.

Endavant! Ah, recorda que es tracta de ser creatiu… Pots escriure la teva 
adaptació del conte o de la història, però també el pots dibuixar, relatar, 
fer-ne una cançó… Tu mateix/a!

Si necessites idees, pots veure aquesta adaptació del conte de 
La Ventafocs: 
www.mujeresenred.net/IMG/pdf/lacenicientaquenoqueriacomerperdices.pdf
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Conte o història original:

Nou títol:

m Per si vols escriure’l…
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 2: Un problema, diverses solucions

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Innovació i creativitat

Individual Grupal

Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Un problema, diverses solucions PROVA 2

A continuació, t’exposem una situació que, si no es resol, es pot convertir en 
un problema per al Santi.

Et proposem que llegeixis amb atenció el text següent i que pensis dues 
solucions possibles per resoldre aquesta situació. 

Hauràs de tenir creativitat, perquè la veritat és que el Santi s’ha organitzat fatal! 

Com es podria resoldre?

El Santi s’acaba d’adonar que té un problema. És bastant despistat, per això li 
passen aquestes coses…

Fa dos minuts li ha arribat un missatge d’una companya de classe recordant-li 
que han quedat d’aquí mitja hora (a les sis de la tarda) per acabar el treball de 
medi natural que estan fent. L’han d’entregar demà a primera hora i encara els 
queda molta feina per fer, tenen com a mínim tres hores de feina. El Santi sap que 
han de quedar sí o sí, perquè, si no, no podran entregar-lo i això significa un 
suspens. Tal com li va el trimestre, no s’ho pot permetre…

Però resulta que acaba de veure a l’agenda que també a les sis de la tarda té hora 
al metge perquè li han de treure el guix del braç. Se’l va trencar anant amb patí i 
després de tres setmanes enguixat per fi toca treure’l. No s’ho pot saltar, perquè 
si se’l deixa més dies potser després li costarà recuperar la mobilitat del braç…

Però això no és tot. Acaba de recordar que avui és el darrer dia per inscriure’s al 
concurs de grafits que organitza el Casal de Joves. El seu col·lega i ell són uns 
cracs fent grafits, i el Santi es va comprometre a fer la inscripció perquè el seu 
amic està malalt. A dos quarts de set de la tarda es tanca la inscripció i cal anar-
hi personalment. 

Quin desastre! Ha de fer tres coses alhora i no pot ser a tres llocs al mateix temps. 
Les tres tasques són importants i no sap com fer-s’ho…

Se t’acudeixen possibles solucions?
Amb una mica d’imaginació, segur que trobes un parell de maneres 
de resoldre-ho!
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Proposta 1

Proposta 2
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 3: Es pot fer d’una altra manera 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Innovació i creativitat

Individual Grupal

Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Es pot fer d’una altra maneraPROVA 3

A continuació t’expliquem el cas de la Nàdia. Està buscant 
una habitació de lloguer, però no se’n surt. Veuràs que et 
relacionem tots els passos que ha fet fins ara; es tracta 
que els revisis i que pensis com, modificant alguns 
d’aquests passos, li podria ser més fàcil aconseguir el 
seu objectiu: trobar un pis de lloguer per compartir. 

Ànims i sort en la recerca!

Fa mesos que la Nàdia té ganes d’independitzar-se. Ara que ja ha fet els divuit 
anys i que, a més d’estudiar, té una feina de cambrera que li dóna uns petits 
ingressos, creu que ha arribat el moment! Se’n mor de ganes, així que s’ha posat 
de ple en la cerca d’una habitació en un pis de lloguer, però després de cinc 
setmanes buscant no se n’acaba de sortir. No entén què passa, no pot ser tan 
difícil!

Fixa’t en el procediment que ha seguit per buscar l’habitació. Analitza’l amb 
atenció i pensa si modificant-lo (enfocar la cerca d’una altra manera, fer altres 
accions, destinar més esforç i temps a algun dels passos, destinar-ne menys a 
d’altres, etc.) podria millorar el rendiment i trobar més fàcilment el pis i l’habitació 
que busca. 

Procediment de la Nàdia per buscar una habitació de lloguer

1) 1 de febrer

 Decideix que és el moment de buscar habitació en un pis i ho comunica 
a la seva mare i al seu pare.
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2) Del 7 al 21 de febrer

 Busca per Internet a pàgines especialitzades en lloguer d’habitacions. 
Hi dedica una hora al dia durant dues setmanes. Durant aquest temps 
s’inscriu a dues opcions de lloguer d’una habitació. Només s’inscriu 
a dues, perquè la resta li semblen massa cares. No sap si s’ho podria 
permetre.

3) 22 de febrer

 Va a veure les dues habitacions a què s’ha inscrit. Quan hi va, 
s’assabenta que a part del lloguer ha de pagar:

Una quantitat a l’empresa d’Internet que fa d’intermediària

 Una part de les factures d’aigua, gas i llum

 Als dos pisos també hi ha unes normes de convivència (compres de 
menjar, neteja, convidats, etc.) amb què no està gaire d’acord. Ella ho 
faria diferent i, per tant, aniria a un pis on les normes estiguessin més 
en sintonia amb les seves. 

4) 23 de febrer

 S’ha desanimat. No comptava amb aquests diners ni amb el tema de 
les normes. Atura la cerca de l’habitació durant uns dies. Ja hi tornarà 
quan li hagi passat el mal humor i la decepció.

5) 5 de març

 Va a una immobiliària del municipi. Tenen algunes propostes que 
potser li poden interessar. Li fan algunes preguntes:

Quin és el mínim i màxim que podries pagar?

 Vols habitació amb mobles o sense? Les habitacions sense 
mobles són més barates, però llavors tu t’has de portar tot el 
mobiliari.

 Per quant temps vols llogar-la?

I li expliquen algunes condicions:

 S’ha de pagar una quantitat a la immobiliària en concepte de 
gestions.

 S’ha de pagar una fiança i dos mesos per avançat.

 Se’n va desil·lusionada perquè no ha pogut respondre les 
preguntes (no s’ho havia plantejat) i perquè no havia calculat si 
pot pagar tot el que li demanen.

 Això de trobar una habitació se li està fent més difícil del que pensava. 
Ha de canviar alguna cosa…
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m Innova! Canvia el procediment i explica com ho faries tu
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Una història de regal

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Innovació i creativitat

Individual Grupal

Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Per acabar (i això ja no és cap prova) una història inspiradora. 

Demostra com és d’important pensar de manera creativa! 

I algunes frases sobre creativitat

Un pressentiment és la creativitat provant de dir-te alguna cosa
Frank Capra (director de cinema)

La creativitat requereix tenir el valor de desprendre’s de les certeses
Erich Fromm (psicòleg social)

La creativitat s’aprèn igual que s’aprèn a llegir
Ken Robinson (educador)

El que no inventa no viu
Ana María Matute (escriptora)

El principal enemic de la creativitat és el bon gust
Pablo Picasso (pintor)

www.xtec.cat/~cciscart/annexos/pensar.htm



COMPETÈNCIA: 
MATEMÀTICA

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competències bàsica transversal/metodològica

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els nombres, les informacions 
que es presenten en forma numèrica i els aspectes espacials de la realitat. 
Inclou les operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament 
matemàtic, i situacions i problemes relacionats amb la vida quotidiana, el 
coneixement científic i el món laboral i social.

m Elements de la competència

 Conèixer, dominar i utilitzar les operacions i els procediments matemàtics 
bàsics.

 Pensar, raonar i argumentar conceptes, pensaments, plantejaments i 
processos matemàtics.

 Comprendre i utilitzar les estratègies d’estimació i mesura.

 Saber identificar i aplicar relacions de proporcionalitat directa i inversa, 
relacions causals i relacions de similitud.

 Conèixer les figures geomètriques i poder comparar-les, mesurar-les i 
comprovar la relació entre elles.

 Saber plantejar i fer càlculs de probabilitat i estadístics, interpretant-ne els 
resultats. 

 Utilitzar tècniques de registre i de representació gràfica i numèrica, i 
escales i sistemes de representació.

 Ser capaç de formular i resoldre problemes matemàtics, descriure i 
interpretar els resultats, revisar-los i corregir-los, si és necessari.

 Identificar situacions quotidianes i del món laboral que poden resoldre’s 
utilitzant els elements i raonaments matemàtics.

 Utilitzar els elements i raonaments matemàtics per prendre decisions en 
situacions quotidianes i del món laboral de diferent grau de complexitat.

1

Matemàtica
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Idees clau

m Què he de tenir en compte

Sabies que a través de la matemàtica una persona estimula el seu pensament 
analític i crític? La resolució de problemes matemàtics, per exemple, ajuda a 
adquirir capacitat de raonament abstracte, és a dir, a poder analitzar allò que 
passa sense necessitat de veure-ho o viure-ho. La primera infància és l’etapa 
del jo i de la concreció, un infant creu que allò que no veu no existeix (recordes 
quan et tapaves els ulls i et pensaves que ja no et veien?). L’adolescència és el 
moment en què es posa en joc el pensament abstracte per analitzar la realitat 
que ens envolta, l’òptica pròpia s’amplia, a banda del jo hi ha les altres persones 
i el context. Per tant, ja veus que la matemàtica és útil per a moltes qüestions 
pràctiques de la vida quotidiana i per a d’altres que tenen a veure amb el 
desenvolupament personal. 

Mitjançant les matemàtiques exercites, per exemple, l’experimentació, la 
intuïció, la formulació, la comprovació i la modificació de conjectures, la relació 
de conceptes, la deducció, la inducció, la generalització, la concreció, la 
interpretació, la representació, la tria d’opció, la capacitat procedimental, etc.

m Conceptes clau

 Raonament abstracte: El raonament és l’encadenament de proposicions 
que serveixen per demostrar, justificar, una cosa. Quan és abstracte 
significa que es té la capacitat d’analitzar i explicar un fet encara que no 
sigui concret i tangible.

 Deduir: Es tracta d’un raonament lògic que diu que es pot confirmar una 
premissa traient una conclusió vertadera quan la mateixa cosa s’observa 
moltes vegades o bé quan les alternatives són tancades. Per exemple: «El 
partit s’ha jugat aquest dilluns o aquest dimarts. No s’ha jugat dilluns. Per 
tant, s’ha jugat dimarts».

 Induir: En aquest cas s’introdueix un element d’improbabilitat. Per exemple: 
«La majoria d’anys neva quan s’acosta Nadal, la setmana que ve és Nadal; 
per tant, la setmana que ve nevarà».

 Càlcul: Resultat de determinar, preveure, suposar (quelcom problemàtic, 
probable) tenint en compte dades, indicis, precedents, circumstàncies, 
etc. Per exemple: «Ell no havia calculat les conseqüències del seu acte», 
«Calculem que arribaran a les nou», «Jo calculo que no vindrà».

 Estadística: Ciència que utilitza conjunts de dades numèriques per obtenir 
conclusions basades en el càlcul de probabilitats.

2
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 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

És molt normal que les matemàtiques es vegin com la matèria acadèmica teòrica 
i abstracta que no té cap utilitat. Res més lluny de la realitat! Observa la llista 
d’algunes accions quotidianes en què la necessites:

 En les compres. Per valorar si el preu és pertinent, per comprovar que et 
tornen el canvi correctament, per elaborar la llista de la compra ajustant-la 
al pressupost, etc.

 En la interpretació de dades. Et permet entendre notícies com ara la que 
anuncia que l’atur juvenil a Espanya és quasi del 50%, el doble que la 
mitjana europea, o indicacions com ara quan et diuen que el resultat d’un 
examen suposa el 30% de la nota final. També podràs determinar si una 
factura és correcta o errònia, quina part de la nòmina va a impostos, etc.

 En el càlcul d’equivalències de mesures. Imagina que estàs treballant en 
una cuina i en una recepta et posa que hi has d’afegir 200 centilitres 
d’aigua: has de saber que equival a 2 litres. Un altre cas està en la música: 
sabràs que la durada de les notes també té correspondència (per exemple, 
1 negra = 2 corxeres).

 Per calcular distàncies i assignar temps de manera ajustada. Per decidir 
quin tipus de transport utilitzes quan has d’anar d’un lloc a un altre, perquè 
s’ha d’esbrinar els quilometres que els separen i si vas a peu, per exemple, 
has de tenir en compte que l’ésser humà camina a un ritme mitjà de 4 km/h.

 Per poder ajustar el teu nivell de vida als teus ingressos, calculant les 
despeses fixes, les despeses puntuals, el que pots estalviar al mes, etc.

I tantes i tantes situacions més. Les matemàtiques estan presents en quasi tot 
el que fas i t’envolta.

3
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar 
els teus coneixements matemàtics. Davant de cada afirmació, es tracta que 
responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1
Els deu primers nombres múltiples de 16 són: 16, 32, 48, 64, 80, 96, 
112, 128, 144 i 160.

2
Si una cullerada d’arròs pesa 1,7 g i conté 119 grans, en 1 kg hi ha 
7.000 grans d’arròs.

3
L’Alícia i el Juanjo van anar junts a comprar peres. L’Alícia en va 
comprar 1 kg i va pagar 4 €. Com que el Juanjo va pagar 65 €, això 
significa que en va comprar 16,25 kg.

4
Si en un dipòsit de 200 litres de capacitat hi aboquem 58 litres 
d’aigua, haurem omplert un 25% del dipòsit.

5

El teorema de Tales estableix la relació 
entre la hipotenusa i els catets d’un triangle 
rectangle: en tot triangle rectangle es 
verifica que el quadrat de la hipotenusa és 
igual a la suma dels quadrats dels catets.

6
Un tetraedre té quatre cares que són 
triangles equilàters (com el de la imatge).

7
Les notes obtingudes per un alumne en quatre exàmens són: 6, 4, 7, 
5 i 5. La mitjana aritmètica és 5, 6.

8 La solució d’aquesta equació −7 −7 (4 × −1) = −(4 −5 ×) −(×−4) és 0. 

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competències bàsica transversal/metodològica

Per comprovar si ja la tinc assolida:
Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Matemàtica
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1 Vertader.

2
Fals. 
Hi ha 70.000 grans d’arròs.
(119 : 1,7 × 1.000)

3 Vertader.

4
Fals.
Hem omplert el 29% del dipòsit.
(58 × 100 : 200)

5 Fals. El teorema és cert, però no el va establir Tales, sinó Pitàgores.

6 Vertader. 

7 Vertader. 

8 Vertader.

m Solucions
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Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competències bàsica transversal/metodològica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1. Tir al dard

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Matemàtica

Individual Grupal

Ara toca fer operacions matemàtiques. Et proposem cinc 
exercicis i jocs diferents en què posaràs a prova els teus 
coneixements matemàtics. Endavant!

Clica damunt els enllaços següents per resoldre els 
problemes que se’t proposen.

Tir al dardPROVA 1

«L’alegria de veure i entendre és el més perfecte do de la natura»
Albert Einstein

www.xtec.cat/~jjareno/problemes/numerics/dard_e.htm
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Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competències bàsica transversal/metodològica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)

Prova 2. Taula pes-edat

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Matemàtica

Individual Grupal

Taula pes-edatPROVA 2

www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/funcions/taulapes.htm
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Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competències bàsica transversal/metodològica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)

Prova 3. Múltiples i divisors

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Matemàtica

Individual Grupal

Múltiples i divisors PROVA 3

www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/divisibilitat/ap1/apart1.htm

(Hi ha tres pestanyes: Exercici 1, Exercici 2 i Exercici 3. Fes el primer que es 
proposa de cada pestanya)
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Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competències bàsica transversal/metodològica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)

Prova 4. Percentatges

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Matemàtica

Individual Grupal

PercentatgesPROVA 4

http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas/porcentajes/menuu3.html

(Fes les cinc primeres tirades de l’exercici «Cuadrolos»)
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Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competències bàsica transversal/metodològica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)

Prova 5. Problemes matemàtics

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Matemàtica

Individual Grupal

Problemes matemàticsPROVA 5

www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/problemes/unitats/unitats_e.htm

(De tots els proposats, fes els quatre primers)



COMPETÈNCIA: 
TRACTAMENT DE 
LA INFORMACIÓ I 
COMPETÈNCIA DIGITAL

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/metodològica

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús 
de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que s’utilitzin 
(oral, escrit, audiovisual, digital) amb una actitud crítica i reflexiva. Requereix el 
domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic 
i sonor).

m Elements de la competència

 Conèixer els elements perifèrics de l’ordinador, les seves funcions i 
connexions, i les operacions bàsiques de l’ús dels ordinadors.

 Comprendre la naturalesa i la manera d’operar dels sistemes tecnològics.

 Aplicar estratègies per identificar i resoldre els problemes habituals de 
programari i de maquinari i realitzar les tasques de manteniment bàsic de 
l’ordinador.

 Saber utilitzar recursos compartits en una xarxa.

 Utilitzar programes de processament de textos, presentacions, fulls de 
càlcul, bases de dades i editors gràfics i simuladors.

 Conèixer i emprar bàsicament aparells i programes multimèdia.

 Utilitzar les eines de navegació per Internet com a element essencial per 
informar-se i aprendre.

 Mostrar una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació 
disponible, contrastant-la quan sigui necessari.

1

Tractament de la informació
i competència digital

...
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 Mostrar una actitud positiva davant de les noves tecnologies de la 
informació i de la comunicació (TIC), com una font potencial d’enriquiment 
personal i social.

 Emprar les TIC de manera ètica, responsable i segura.

 Utilitzar les TIC com a eina per organitzar la informació, processar-la i 
orientar-la, per aconseguir objectius i finalitats d’aprenentatge, de feina i 
d’oci prèviament establerts.

 Organitzar la informació, relacionant-la, analitzant-la, sintetitzant-la i fent 
inferències i deduccions de diferents graus de complexitat.

Idees clau

m Què he de tenir en compte

Sabies que els serveis més utilitzats a Internet són: el correu electrònic, el World 
Wide Web (WWW), l’intercanvi de fitxers FTP, els xats, els grups de notícies i 
els serveis de telefonia tipus videoconferència?

Internet conté informació abundant sobre qualsevol tema, però que estigui a 
Internet no significa que sigui certa. És recomanable sempre cercar altres fonts 
de contrastació i comparació de la informació. 

Sabies que, malgrat que Internet és una xarxa mundial, cada país té les seves 
pròpies lleis que regulen aquest mitjà? Has d’anar en compte si viatges fora 
del teu país, perquè algunes pràctiques normals per tu poden significar sanció 
i penalització en un altre territori. 

A més, saps que quan navegues per Internet i fas ús de diferents serveis estàs 
deixant un rastre? És a dir, l’anonimat no és absolut i les opinions que escrius 
a espais compartits, les imatges o els vídeos que penges i les dades personals 
que introdueixes en diferents pàgines poden tenir conseqüències inesperades. 
Cal assegurar-se sempre de les condicions de seguretat dels espais d’ús i del 
teu equip.

Sabies que no hi ha una caducitat determinada de la informació que pots pujar 
a Internet? És a dir, que el que pugis avui pot tornar a aparèixer en una altra 
ubicació al cap de molt temps després. Actua sempre pensant en les 
conseqüències. 

2



Tractament de la informació i competència digital 04

m Conceptes clau

 Programari: Conjunt intangible de dades i programes d’un ordinador.

 Maquinari: Dispositius físics de l’ordinador, com ara la placa base, la CPU, 
el monitor… És la interconnexió entre el programari i el maquinari el que 
fa possible que l’ordinador funcioni.

 Processador de text: Aplicació informàtica que es fa servir per a la 
producció (incloent-hi la composició, l’edició, el format i possiblement la 
impressió) de qualsevol mena de text imprès). És el substitut actual de les 
màquines d’escriure antigues. 

 Navegador web o explorador: Programa informàtic que permet a l’usuari 
recuperar i reproduir documents d’hipertext, generalment escrits en HTML, 
des de servidors web situats a qualsevol lloc del món. Els navegadors 
permeten mostrar gràfics, seqüències de vídeo, sons, animacions i 
programes diversos, a més de text i enllaços. Popularment és coneguda 
com a teranyina mundial o World Wide Web.

 Eines 2.0: Aplicacions web que faciliten la compartició interactiva 
d’informació, el disseny centrat en l’usuari i la col·laboració dins d’Internet. 
Alguns exemples del web 2.0 són les comunitats basades en web, les 
xarxes socials, els llocs de P2P, els llocs wiki i els blocs. Un lloc web 2.0 
permet als seus usuaris interactuar amb altres usuaris o canviar el contingut 
del lloc, al contrari dels llocs web no interactius, on els usuaris es limiten 
a mirar passivament la informació que se’ls proporciona.
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 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

És molt habitual que empreses grans i mitjanes, que disposen de departament 
de gestió de l’equip humà, dediquin temps a investigar el rastre que han deixat 
a Internet possibles candidats i candidates a treballar a les seves empreses. Per 
exemple: en Marc estava cercant feina de comercial i serveis d’informació al 
client. Després de diverses entrevistes de treball fallides, una de les empreses 
li va ensenyar un vídeo en el qual apareixia amb altres companys escridassant 
un altre jove immigrant, només per la seva condició d’immigrant. El vídeo era 
públic i estava penjat a Youtube i al Facebook d’en Marc. No el varen seleccionar.

Pots visitar aquest enllaç i llegir els suggeriments que hi apareixen:

www.privacyrights.org/spanish/pi16.htm

La Marina va suspendre l’assignatura de medi el curs passat. Resulta que havia 
de fer un treball sobre el canvi climàtic i va entrar a una pàgina web interactiva 
on diferents persones opinaven sobre el tema. Va copiar directament els 
comentaris i els va traslladar al treball, sense confirmar si era informació objectiva 
i contrastada. La informació era errònia i, a més a més, la mestra va descobrir 
que era una còpia.

Aquí tens alguns exemples i recomanacions interessants:

www.youtube.com/watch?v=03Zcu3usurc

www.youtube.com/watch?v=SP16HL_wmlo&feature=related

www.youtube.com/watch?v=Nrmz0wKC1i0&feature=related

Cada segon es puja una hora de vídeo a Youtube, en un dia se’n pengen 86.400 
hores, i en un any, entorn de 3.600 anys de vídeo. Al Facebook es publiquen 
3.000 milions de fotografies al mes. La humanitat ha arribat a un Zettabyte (ZB) 
d’emmagatzemament d’informació digital, l’equivalent a més de mil bilions dels 
disquets de fa uns anys. Però compte! No és fàcil navegar i trobar la informació 
adequada i fiable!

www.rebelion.org/noticia.php?id=153845

3
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar 
els teus coneixements i la teva destresa en el tractament de la informació i la 
competència digital. Davant de cada afirmació, es tracta que responguis si és 
vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1

Una càmera web és un perifèric que consisteix en una càmera de 
vídeo (que moltes vegades ja està incorporada a l’ordinador) que està 
preparada perquè el que està gravant pugui ser transmès fent servir 
el web. Amb la càmera web pots fer videoconferències o parlar i 
veure’t amb persones amb qui normalment no pots quedar. 

2
Una memòria USB és un dispositiu d’emmagatzemament per guardar 
informació. De vegades també en diem llapis de memòria o llapis 
USB.

3
Un dels programes informàtics que es pot utilitzar per processar 
texts és el Word. Pots escriure, però també editar gràfics, fotos, 
posar-hi enllaços, dibuixos, etc.

4

El Word també serveix per fer presentacions públiques. Per exemple, 
si un professor ens demanés que després de fer un treball el 
presentéssim breument a classe utilitzant un programa informàtic, 
utilitzaríem aquest. 

5
Quan es penja informació a qualsevol xarxa social s’ha de saber que 
aquesta informació sempre és pública i que, per tant, qualsevol 
persona hi podrà accedir.

6

Actualment, i gràcies al web 2.0, els usuaris i les usuàries d’Internet 
podem interactuar, col·laborar i crear continguts a través de comunitats 
virtuals, cosa que fa uns anys no es podia fer. Per exemple, les xarxes 
socials com ara Facebook no existirien sense el web 2.0. 

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/metodològica

Per comprovar si ja la tinc assolida: 
Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Tractament de la informació
i competència digital

...
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V F

7

Si a l’escola em demanen que faci un treball sobre Egipte, una bona 
manera de cercar informació és utilitzant Internet. El procés que cal 
seguir és: escriure Egipte en un cercador, obrir la primera adreça que 
em surt perquè sempre és la més fiable, llegir la informació que em 
dóna i copiar-la al document que entregaré. 

8
Un dels cercadors que es pot utilitzar per buscar informació a Internet 
és el Google. I una de les maneres de fer una cerca més ajustada és 
posant entre cometes (“…”) les paraules que estàs buscant. 



Tractament de la informació i competència digital 08

1 Vertader.

2 Vertader.

3 Vertader. 

4
Fals. És molt més adequat utilitzar el programa PowerPoint, que està pensat 
exclusivament per fer presentacions.

5

Fals. Tot i que és cert que la informació que es diposita a Internet és molt 
vulnerable i que s’ha de tenir molta cura de què i on es penja, la majoria de 
xarxes socials tenen polítiques de privacitat que cal conèixer i activar amb 
l’objectiu de protegir al màxim la informació que s’hi diposita.

6 Vertader.

7

Fals. A través de la xarxa pots trobar moltíssima informació sobre Egipte. Per 
tant, el procés seria: consultar diverses webs i triar les que et poden donar una 
informació més fiable (enciclopèdies, webs d’educació, webs amb mapes i 
fotografies, etc.), llegir la informació que t’ofereixen, contrastar-la, interpretar-la i 
seleccionar la que millor s’ajusti al que se’t demana. Per tant, és molt important 
triar bé les fonts i analitzar la informació que t’ofereixen.

8 Vertader.

m Solucions
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/metodològica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1: Ús d’eines a la xarxa

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Individual Grupal

Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

A continuació, et proposem un viatge fent servir les noves 
tecnologies. A veure com te’n surts!

Ús d’eines a la xarxaPROVA 1

Tractament de la informació
i competència digital

1
Utilitzant l’aplicació Google Earth, situa’t al teu municipi. Un cop a allà, 
busca l’Ajuntament o algun altre edifici conegut.

2
Ara vola fins a Nova York (utilitzant l’opció «volar a»). Busca l’Estàtua 
de la Llibertat. Veuràs que hi ha un munt de fotos seves! Tria’n una i 
enganxa-la a la pàgina

Foto estàtua de la Llibertat
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4
Per acabar, torna a volar amb Google Earth, però ara fins a algun país o 
ciutat que tinguis ganes de conèixer. Escriu en aquest requadre a quin 
lloc has viatjat:

3
Molt bé. Ara busca informació de l’Estàtua de la Llibertat en alguna 
enciclopèdia que trobis a través d’Internet. Còpia una part del text i 
enganxa’l al requadre que tens a sota. Si et falta espai, fes-lo més gran.

Busca algun vídeo a la xarxa que parli d’aquest lloc i copia l’enllaç perquè 
puguem veure el vídeo des d’aquí. 

Enllaç:
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/metodològica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 2: Article del moviment dels «indignats»

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Individual Grupal

Tractament de la informació
i competència digital

A continuació tens un text que parla sobre el moviment dels «indignats».

1. Llegeix-lo en veu alta. Si hi ha alguna paraula que no entens pots buscar-ne 
el significat utilitzant algun diccionari d’Internet.

Article del moviment dels «indignats»PROVA 2

Els «indignats» volen tornar a la 
plaça de Catalunya
Un centenar de persones estudien en 
assemblea tornar a ocupar l’espai 
abans del 20-N

El moviment dels «indignats» de 
Barcelona està planejant una possible 
nova ocupació de la plaça de 
Catalunya abans de les eleccions 
generals del 20 de novembre. Més 
d’un centenar d’«indignats» han 
participat aquest diumenge en una assemblea al centre de Barcelona per decidir les 
accions de protesta que s’emprendran amb vista al 20-N. Acabada l’assemblea, alguns 
joves s’han desplaçat fins a Gràcia, on un grup d’«indignats» va ocupar aquest dissabte 
una entitat bancària abandonada.

Diverses fonts de l’assemblea han explicat a Efe que una de les iniciatives que s’està 
estudiant consisteix a tornar a acampar a la plaça de Catalunya de Barcelona, com va 
passar abans de les eleccions municipals de la primavera passada. En vigílies de les 
municipals del 22 de maig, centenars de joves «indignats» van acampar a la plaça de 
Catalunya per reclamar un canvi de rumb en el sistema i van estar-s’hi durant setmanes, 
amb alguns moments de tensió quan els Mossos d’Esquadra van fer un intent de 
desallotjar l’espai, fet que només va servir per donar nou oxigen a un moviment que 
ja perdia embranzida. Finalment, el 30 de juny es va posar fi definitivament a l’acampada, 
després que els Mossos desallotgessin les poques desenes de persones que encara 
estaven al lloc.

A l’assemblea d’aquest diumenge, convocada inicialment a plaça de Catalunya, però 
que a causa de la pluja s’ha traslladat al vestíbul de l’estació de Rodalies, s’ha decidit 
crear, segons les fonts consultades, un grup de treball per estudiar una possible nova 
ocupació de la plaça. Entre els assistents s’ha suggerit com a possibles dates d’ocupació 
el 15 de novembre —data simbòlica, ja que es complirien sis mesos des de la creació 
del Moviment 15-M— o la jornada de reflexió, el 19 de novembre. La data i el format 

...
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2. Explica de manera resumida de què tracta i quines són les idees principals.

3. Ara escriu sobre el tema del text. La redacció és lliure. Pots explicar el 
contingut, opinar, parlar de temes que hi estan relacionats, etc. 

    (Pot fer la redacció ara, o es pot pactar que ho faci a casa i que ho enviï en 
una data determinada)

4. Per escriure sobre el text:

 Has d’utilitzar el Word (tipus de lletra: Arial / mida: 11).

  Has de buscar informació relacionada amb el text a Internet i incloure-la. 
Al final de la redacció hauràs de posar l’adreça de la pàgina o de les 
pàgines d’on has tret informació. 

5. Hauràs d’enviar el document a l’adreça (donar l’adreça de correu de la persona 
destinatària) a través del teu correu electrònic. Si no en tens, el pots crear ara. 
A «Assumpte» has d’escriure Article dels indignats i al cos del missatge has 
d’explicar qui ets i quins documents adjuntes.

definitiu de l’acció es decidiran en una nova assemblea, convocada per al 12 de novembre 
que ve, també a la plaça de Catalunya.

Altres de les qüestions debatudes han estat donar suport a la vaga estudiantil del 17 de 
novembre i planejar possibles ocupacions d’edificis, com ara la recent del bloc de pisos 
del carrer d’Almagro de Barcelona, ocupat ara per famílies desnonades.

Lamalla.cat
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Nom del curs:

Centre/s on el fan:

On he trobat la informació (enllaços): 

Informació que he trobat:

Informació que em falta (i necessito):

Informació que m’han facilitat:



COMPETÈNCIA 
AUTOCONEIXEMENT

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

AutoconeixementCompetència bàsica transversal/personal

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Norma de la competència

També ho trobaràs com a autoconcepte o autoimatge.

Capacitat de tenir una representació realista de la pròpia personalitat a nivell 
cognitiu, emocional, moral, espiritual, físic i comportamental, i obtenir, així, un 
mapa dels punts forts i dels punts a millorar. 

m Elements de la competència

 Observar, cercar i trobar evidències sobre la manera particular de pensar, 
de sentir i d’actuar.

 Exercitar la presa de consciència sobre el sistema de valors i creences propis.

 Reconèixer l’estat de les diverses intel·ligències que componen el mapa 
mental personal.

 Definir els interessos i les motivacions en diferents àmbits (de coneixement, 
laboral, cultural, d’oci, d’aficions, etc.).

 Identificar les competències (capacitats, habilitats, destreses, 
coneixements, talents) que es posen en joc en la realització d’una àmplia 
varietat d’activitats de la vida quotidiana.

 Analitzar i conèixer les nostres experiències personals, el nostre passat, 
perquè ens serveixin de cara al nostre futur.

 Conèixer quines són les condicions ambientals en les quals realitzo millor 
activitats corrents (aprendre, dormir, etc.).

 Conèixer quina imatge tenen d’una persona les persones del seu voltant i 
contrastar-la amb la pròpia per obtenir una imatge més completa.

1
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Idees clau

m Què he de tenir en compte

Conèixer-se és un procés que es fa al llarg de la vida, perquè l’ésser humà és 
molt ric, complex i evoluciona permanentment. És impossible saber-ho tot de 
nosaltres; són tantes les coses que s’han de tenir en compte! 

Per exemple, l’any 1983, el psicòleg Howard Gardner va presentar els resultats 
d’un estudi on defensava que l’ésser humà no té una única intel·ligència; segons 
ell, en té nou. Són: la lògica-matemàtica, la lingüística-verbal, la visual-espacial, 
la corporal-cinèsica, la musical, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista 
i l’existencial. En pots trobar més informació, per exemple a: http://blocs.xtec.
cat/mibasics/category/howard-gardner/. Hi ha altres estudiosos que n’han 
classificat fins a vint-i-quatre!

Així com tenim diferents intel·ligències, també tenim diferents maneres de 
pensar (pots anar a la competència «Visió crítica i analítica») i podem sentir una 
infinitat d’emocions (pots consultar la competència «Gestió de les emocions»). 
Físicament, el nostre cos ens envia missatges constantment que ens donen 
informació sobre l’estat de salut i benestar (tremolor = fred, suor = calor, un 
mal de cap pot estar indicant estrès, etc.). A banda, tenim valors i creences 
(allò que és important per a nosaltres) que impregnen la nostra actitud vers 
moltes de les coses que fem.

Descobrir què ens motiva (gustos, aficions, interessos religiosos, talents, etc.) 
és molt important perquè fa de motor, ens empeny a aconseguir-ho. Hi ha la 
motivació interna, la que neix en nosaltres, i l’externa, que es dóna quan rebem 
un estímul provinent d’una persona o d’una cosa (paisatge, situació, etc.). 
L’expert en educació Ken Robinson diu que tothom ha de trobar el seu «element», 
allò que el fa feliç.

Una manera molt bona de conèixer-te és observar-te i fer-te preguntes sobre 
la pròpia actuació. Intentar explicar-te a què respon allò que fas. 

En aquesta pàgina, feta entre mestres i alumnes, hi pots trobar algunes pistes: 
www.xtec.cat/~cciscart/annexos/autoconeixement.htm

m Conceptes clau

Cognició: Operació mental de conèixer.

Comportament: Conjunt d’actuacions d’un individu en un medi i en un 
temps concret.

2

...

http://blocs.xtec.cat/mibasics/category/howard-gardner/
http://blocs.xtec.cat/mibasics/category/howard-gardner/
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Per què és important aquesta competència?

m Exemples

Mira si és important conèixer-se que es proposen eines per a tot! 

Per exemple, en aquest web, a la pestanya «Autoconeixement», trobaràs un 
qüestionari que et permet analitzar quines poden ser les teves preferències i 
quin recorregut acadèmic és el més adient:

 http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar

En aquest altre, a l’esquerra trobaràs un menú amb tot d’enquestes 
d’autoconeixement pensades per educadors i educadores que pots explorar:

http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.fd35a3c63db97 
ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=caec2af691690310VgnVCM1000000b0c1e 
0aRCRD&vgnextchannel=caec2af691690310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&-
vgnextfmt=default

Aquí trobaràs molta informació per conèixer-te i prendre decisions:
http://formacion.confebask.es/adultos/cuestionarios/adult/perfil.asp?step=0

En aquest altre web trobaràs una eina d’autodiagnosi:
http://aprendre.vilafranca.cat/ipsum/ipsum

N’hi ha un munt de destinats a interessos professionals, com per exemple:
 http://bit.ly/1eaali7

Conèixer-te és important per saber quins són els teus punts forts i quins punts 
has de millorar. També és fonamental per prendre decisions conscients.

3

 Consciència: Coneixença immediata i directa que la persona té de la 
pròpia existència, condició, sensacions, operacions mentals, actes, etc.

 Pensar: Exercir la facultat de concebre, de jutjar, de treure conseqüències.

 Valor: Qualitat o conjunt de qualitats que fan que alguna cosa o alguna 
persona sigui preuada.

 Intel·ligència: Capacitat mental molt general que, entre altres coses, 
implica l’habilitat de raonar, planejar, resoldre problemes, pensar de 
manera abstracta, comprendre idees complexes, aprendre ràpidament i 
aprendre de l’experiència. No és un mer aprenentatge dels llibres, ni una 
habilitat estrictament acadèmica, ni un talent per superar proves. El 
concepte es refereix més aviat a la capacitat de comprendre el nostre 
entorn.

 Motivació: Motiu, causa, raó que impulsa a una acció. Estímul per animar-
se i interessar-se.

 Actitud: Posició expressiva que correspon a una certa disposició de l’ànim.

http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.fd35a3c63db97ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=caec2af691690310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=caec2af691690310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar 
quin autoconeixement tens. Davant de cada afirmació, es tracta que responguis 
si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1

El procés de preguntar-nos i conèixer 
com actuem, pensem i sentim el fem 
sobretot quan som adolescents. Si en 
aquesta etapa ens fem aquestes 
preguntes i les responem, ja podem dir 
que tenim un bon autoconeixement. Per 
tant, ja no cal que quan estiguem a 
l’etapa adulta tornem a fer aquest procés 
perquè les persones gairebé no canviem.

2
Totes les persones tenim unes creences i uns valors propis (allò que 
és important per a nosaltres, allò que ens ha influït). Aquests valors i 
creences fan que veiem les coses i actuem d’una manera determinada.

3

La millor manera d’escollir bé els estudis que vull fer, per exemple 
batxillerat artístic o un grau mitjà de cuina, etc., és demanant l’opinió 
a les persones que em coneixen (familiars, amics…) i triant el que 
m’aconsellin.

4

Totes les persones tenim competències (coneixements, capacitats, 
habilitats, destreses, talents) que hem anat adquirint al llarg de la 
nostra vida: a l’escola, a casa, al grup d’amics, participant en activitats, 
etc. I és important conèixer quines tenim i quines podem millorar 
perquè això ens ajuda a ser més funcionals.

5

Analitzar i pensar en les experiències 
més importants de la meva vida em pot 
servir per encarar millor el meu futur, 
perquè tant si han estat positives com 
negatives segur que en puc aprendre 
alguna cosa.

6
Quan som a classe de matemàtiques, per exemple, l’única manera 
d’entendre una fórmula és escoltant amb molta atenció les 
explicacions del professor o de la professora.

7

És possible que les persones amb les quals ens relacionem ens vegin 
d’una manera diferent de com ens veiem nosaltres. Per exemple: jo 
diria que sóc una persona pacient, però en canvi la meva millor amiga 
diu que sóc impacient.

8

Puc anomenar les cinc característiques personals que em defineixen 
millor i explicar-les posant exemples que ho demostrin.

Per demostrar-ho, pensa les cinc característiques i els exemples i 
explica-ho al tècnic o a la tècnica.
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1

Fals. Conèixer-se és un procés que es fa al llarg de tota la vida, perquè les 
persones canviem i evolucionem permanentment. La manera de pensar, d’actuar 
i de sentir va canviant amb l’experiència. Per exemple, als setze o disset anys 
podem actuar d’una determinada manera i als vint-i-cinc, als quaranta o als 
cinquanta-tres anys, davant de la mateixa situació, segurament actuarem d’una 
manera diferent, perquè l’experiència que anem acumulant ens fa canviar la 
manera de veure i fer les coses. 

2

Vertader. Si, per exemple, un dels nostres valors és la justícia, davant d’una 
situació que considerem injusta farem tot el possible per canviar-la. O si tenim 
la creença que les persones són dolentes per naturalesa, ens relacionarem amb 
la resta de persones des de la desconfiança i el temor. 

Tant els valors com les creences es poden modificar al llarg de la vida, ja que 
tenen molt a veure amb les experiències, amb allò que vivim i amb com ho 
interpretem i ens influeix. 

3

Fals. La millor manera d’escollir un tema tan important com són els estudis és 
investigant i coneixent quins són els nostres interessos i les nostres motivacions 
(què m’agrada?, què m’interessa?). Estudiar una cosa que ens agrada i que ens 
interessa és molt més gratificant i, sobretot, molt més profitós. Per tant, no ho 
podem deixar a les mans d’altres persones, sinó de nosaltres mateixos. 
Conèixer els interessos i les motivacions que tenim és clau per definir els 
nostres projectes de futur. 

4

Vertader. Al llarg de la vida totes les persones adquirim coneixements, 
capacitats, destreses, etc. Per tant, una manera de conèixer-se millor és 
identificant quines competències tenim i quines necessitem millorar per poder 
funcionar més bé en la societat en què vivim. 

5

Vertader. Tot el que ens passa al llarg de la vida ens influeix. Per tant, aturar-se 
per conèixer i analitzar el que ens ha anat passant sempre és enriquidor perquè 
ens ajuda a saber més de nosaltres mateixos, a conèixer-nos més bé, a 
entendre’ns i a afrontar el futur amb més seguretat. 

6

Fals. No hi ha una sola manera d’aprendre, de comprendre. Hi ha persones que, 
efectivament, poden entendre només escoltant atentament, però n’hi ha d’altres 
que necessiten provar allò que s’està explicant (o sigui, fer exercicis, experimentar-
ho), i d’altres que ho entenen millor si veuen en imatges allò que s’està explicant 
(amb explicacions escrites a la pissarra). El que és important és conèixer quin és 
el nostre estil d’aprenentatge. I l’ideal és poder utilitzar i combinar els tres.

7

Vertader. Pot passar que les persones més properes ens vegin diferent de com 
ens veiem nosaltres. Per això és important conèixer com ens veuen aquestes 
persones per poder contrastar-ho i obtenir una imatge més completa. Això ens 
ajuda a veure com ens mostrem davant dels altres. 

8 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

m Solucions
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Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Com em veig / com em veuen

Et proposem que llegeixis atentament cadascuna de les característiques 
personals que es defineixen en la llista següent i posis una creu a la casella 
corresponent, segons si és una característica amb la qual t’identifiques molt, 
força, poc o gens.

Després hauràs de triar les cinc 
característiques personals que creguis que 
et defineixen més i millor i explicar per què 
(evidències).

Ja veus que ara et demanem que et 
defineixes amb cinc paraules. En la mesura 
que puguis, tria’n cinc de la llista, però si 
n’hi ha alguna que penses que et defineix 
molt bé i no surt, també la pots afegir.

Un cop ho tinguis fet, es tracta que triïs dues persones que et coneguin molt i 
molt bé (algú de la família, un amic o amiga, etc.) i els ho donis perquè també 
l’emplenin i triïn les cinc característiques pensant en com ets tu. El proper dia 
que quedis amb el tutor o la tutora, mireu en quantes respostes heu coincidit. 
És un exercici divertit, però que sobretot t’ajudarà a identificar quin concepte 
tens de tu, com et veuen les altres persones que et coneixen i si coincidiu a 
l’hora de definir-te (la qual cosa indicarà si tens un bon nivell d’autoconeixement, 
i si la imatge que tens de tu és la mateixa que projectes a les altres persones).

Com més respostes coincideixin, millor!

PROVA 1

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

AutoconeixementCompetència bàsica transversal/personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)

Prova 1. Com em veig / Com em veuen

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:
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En general sóc una persona... Molt Força Poc Gens

Observadora. Examino les coses amb atenció, m’hi fixo. 
Estic atenta a les coses que passen al meu voltant.

Dinàmica. Activa, actuo amb energia i vitalitat.

Pacient. Tinc paciència. Sé prendre’m les coses 
tranquil·lament, amb calma i serenitat.

Endreçada. Sempre tinc les coses al lloc que els correspon.

Sensible. M’emociono amb facilitat. Em deixo portar pels 
meus sentiments.

Lògica. Utilitzo la raó. Sóc raonable i coherent.

Enèrgica. Amb força. No em rendeixo davant dels 
problemes, sóc una persona decidida.

Discreta. Actuo amb prudència i tacte. No crido l’atenció. 
Sé estar de manera adequada en cada situació.

Rigorosa. Minuciosa i precisa. Estricta, compleixo les 
normes amb exactitud.

Sociable. Tinc un caràcter amable. És fàcil tractar amb mi, 
em relaciono amb facilitat.

Reservada. No manifesto fàcilment el meu interior. Sóc una 
persona introvertida, callada. És difícil saber què penso.

Lenta. Sóc una persona pausada i ho faig tot molt a poc a poc.

Prudent. Vaig amb compte. Actuo de manera cautelosa i 
sensata.

Espontània. Actuo amb naturalitat, em mostro tal com sóc. 
Faig les coses de manera involuntària.

Eficaç. Faig bé la meva feina. Faig les coses de la manera 
apropiada.

Impacient. No tinc paciència. Vull aconseguir les coses 
ràpidament. Sóc una persona ansiosa, inquieta.

Resistent. Tinc vigor, energia. Sóc una persona forta 
físicament. No em rendeixo davant dels problemes.

Independent. Autònoma, capaç de decidir i actuar sense 
dependre d’altres persones.

Desconfiada. Incrèdula, no em fio de les altres persones. 
D’entrada, no crec el que em diuen.

Creativa. Tinc idees originals, desenvolupo la meva 
imaginació.
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En general sóc una persona... Molt Força Poc Gens

Influenciable. Deixo que m’afectin fàcilment les opinions 
d’altres persones i actuo segons el que em diuen.

Hàbil. Tinc facilitat per fer les coses. Sóc traçuda i àgil.

Treballadora. Treballo molt. Sóc molt aplicada en la meva 
feina.

Autoritària. M’agrada imposar el meu criteri. Sóc dominant i 
vull que les altres persones segueixin les meves ordres.

Curiosa. Vull saber-ho tot. Tinc interès per saber coses 
noves.

Organitzada. Sóc ordenada i planifico les coses i 
tasques a realitzar.

Precisa. Faig les coses de manera exacta. M’explico de 
manera concisa i amb els detalls necessaris.

Impulsiva. Actuo tal com em surt, sense pensar en les 
conseqüències que tindran els meus actes.

Somiadora. Fantasiosa. Imagino amb facilitat.

Original. Tinc ingeni, invento coses noves. Tinc idees 
singulars, fora del normal.

Generosa. M’agrada compartir les meves coses amb altres. 
Despresa. Actuo de manera desinteressada.

Ambiciosa. Faig tot el possible per aconseguir el que vull i 
m’interessa. Vull aconseguir fites molt elevades.

Tossuda. Sempre vull tenir la raó. Em costa molt canviar 
d’opinió.

Dependent. Em costa decidir-me i actuar sense tenir 
l’aprovació i/o la companyia d’altres persones.

Reflexiva. Em penso bé les coses abans d’actuar. Tendeixo a 
analitzar i a valorar els pros i els contres abans de fer alguna 
cosa.

Agressiva. No m’aturo encara que els meus actes o paraules 
puguin ferir les persones que tinc al voltant. De vegades, 
expresso ràbia sense ser curosa amb les altres persones.

Amable. Sempre em comporto amb respecte i tenint en 
compte els sentiments de les altres persones.
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Nom (etiqueta) Evidències (exemples que ho demostrin)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Les cinc característiques personals que em defineixen millor
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Com em veig / Com em veuen

Qui respon al qüestionari (familiar, amic, amiga)

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

El qüestionari l’emplena: 

Pensant en .................................., llegeix atentament cada una de les característiques 
personals que apareixen a la llista i posa una creu a la casella corresponent, segons si 
és una característica que el/la defineix molt, bastant, poc o gens.

En general sóc una persona... Molt Força Poc Gens

Observadora. Examino les coses amb atenció, m’hi fixo. 
Estic atenta a les coses que passen al meu voltant.

Dinàmica. Activa, actuo amb energia i vitalitat.

Pacient. Tinc paciència. Sé prendre’m les coses 
tranquil·lament, amb calma i serenitat.

Endreçada. Sempre tinc les coses al lloc que els correspon.

Sensible. M’emociono amb facilitat. Em deixo portar pels 
meus sentiments.

Lògica. Utilitzo la raó. Sóc raonable i coherent.

Enèrgica. Amb força. No em rendeixo davant dels 
problemes, sóc una persona decidida.

Discreta. Actuo amb prudència i tacte. No crido l’atenció. 
Sé estar de manera adequada en cada situació.

Rigorosa. Minuciosa i precisa. Estricta, compleixo les 
normes amb exactitud.

Sociable. Tinc un caràcter amable. És fàcil tractar amb mi, 
em relaciono amb facilitat.

Reservada. No manifesto fàcilment el meu interior. Sóc una 
persona introvertida, callada. És difícil saber què penso.

Lenta. Sóc una persona pausada i ho faig tot molt a poc a poc.

Prudent. Vaig amb compte. Actuo de manera cautelosa i 
sensata.

Espontània. Actuo amb naturalitat, em mostro tal com sóc. 
Faig les coses de manera involuntària.

Eficaç. Faig bé la meva feina. Faig les coses de la manera 
apropiada.
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En general sóc una persona... Molt Força Poc Gens

Impacient. No tinc paciència. Vull aconseguir les coses 
ràpidament. Sóc una persona ansiosa, inquieta.

Resistent. Tinc vigor, energia. Sóc una persona forta 
físicament. No em rendeixo davant dels problemes.

Independent. Autònoma, capaç de decidir i actuar sense 
dependre d’altres persones.

Desconfiada. Incrèdula, no em fio de les altres persones. 
D’entrada, no crec el que em diuen.

Creativa. Tinc idees originals, desenvolupo la meva 
imaginació.

Influenciable. Deixo que m’afectin fàcilment les opinions 
d’altres persones i actuo segons el que em diuen.

Hàbil. Tinc facilitat per fer les coses. Sóc traçuda i àgil.

Treballadora. Treballo molt. Sóc molt aplicada en la meva 
feina.

Autoritària. M’agrada imposar el meu criteri. Sóc dominant i 
vull que les altres persones segueixin les meves ordres.

Curiosa. Vull saber-ho tot. Tinc interès per saber coses 
noves.

Organitzada. Sóc ordenada i planifico les coses i 
tasques a realitzar.

Precisa. Faig les coses de manera exacta. M’explico de 
manera concisa i amb els detalls necessaris.

Impulsiva. Actuo tal com em surt, sense pensar en les 
conseqüències que tindran els meus actes.

Somiadora. Fantasiosa. Imagino amb facilitat.

Original. Tinc ingeni, invento coses noves. Tinc idees 
singulars, fora del normal.

Generosa. M’agrada compartir les meves coses amb altres. 
Despresa. Actuo de manera desinteressada.

Ambiciosa. Faig tot el possible per aconseguir el que vull i 
m’interessa. Vull aconseguir fites molt elevades.

Tossuda. Sempre vull tenir la raó. Em costa molt canviar 
d’opinió.

Dependent. Em costa decidir-me i actuar sense tenir 
l’aprovació i/o la companyia d’altres persones.
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En general sóc una persona... Molt Força Poc Gens

Reflexiva. Em penso bé les coses abans d’actuar. Tendeixo 
a analitzar i a valorar els pros i els contres abans de fer 
alguna cosa.

Agressiva. No m’aturo encara que els meus actes o paraules 
puguin ferir les persones que tinc al voltant. De vegades, 
expresso ràbia sense ser curosa amb les altres persones.

Amable. Sempre em comporto amb respecte i tenint en 
compte els sentiments de les altres persones.

Nom (etiqueta) Evidències (exemples que ho demostrin)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Les cinc característiques personals que em defineixen millor



Autoconeixement 14

El meu estil d’aprenentatge

Les persones tenim estils d’aprenentatge diferents. Per posar-ne un exemple:

Imagina’t una classe de matemàtiques en què el professor o la professora 
explica el teorema de Pitàgores:

m Hi ha alumnes que per entendre’l necessiten veure les imatges (el triangle, la 
fórmula, etc.) i les explicacions escrites a la pissarra. 

m Hi ha alumnes que escoltant atentament el que explica el professor o la 
professora ja en tenen prou.

m I d’altres que, per poder entendre’l, han de fer exercicis i practicar. Veient o 
escoltant no en tenen prou, han de provar-ho. 

Aquests estils tenen un nom: el primer és l’estil d’aprenentatge visual, el segon 
és l’auditiu i el tercer el cinestèsic. En tots nosaltres sempre hi ha un d’aquests 
estils que ens és més natural.

L’exercici que et proposem és el següent: 

1r. Respon el test següent per descobrir 
i/o confirmar quin és el teu. 

2n. Mira quin estil et correspon (visual, 
auditiu o cinestèsic) consultant els resultats 
de les teves respostes.

3r. Ara que ja ho saps (o que ho has confirmat), mira de trobar tres evidències 
(exemples) que ho demostrin. T’ajudarà reflexionar sobre com estudies, què 
fas per recordar i entendre els continguts de les classes, com expliques a un 
company o companya que no ha vingut a classe el que heu treballat, com 
necessites que siguin les classes i les explicacions del professorat perquè 
entenguis el que expliquen, etc. Perquè et sigui més fàcil pots consultar la 
«xuleta» que tens al final on s’expliquen els tres estils d’aprenentatge. 

PROVA 2

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

AutoconeixementCompetència bàsica | Transversal/personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)

Prova 2. El meu estil d’aprenentatge

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Individual Grupal

Saps quin és el teu?
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1. Test d’estils d’aprenentatge

1. Quan ets a classe i el professor o la professora explica alguna cosa que està 
escrita a la pissarra o al teu llibre, et resulta més fàcil seguir les explicacions:

 Escoltant el professor o la professora

 Llegint el llibre o la pissarra

 T’avorreixes i esperes que et donin alguna cosa per fer

2. Quan ets a classe:

 Et distreuen els sorolls

 Et distreuen els moviments

 Et distreus quan les explicacions són massa llargues

3. Quan et donen instruccions:

 Et poses en moviment abans que acabin de parlar i explicar què s’ha de fer

 Et costa recordar les instruccions orals, però no hi ha problema si te les donen per 
escrit

 Recordes amb facilitat les paraules exactes del que t’han dit

4. Quan has d’aprendre alguna cosa de memòria:

 Memoritzes el que veus i recordes la imatge (per exemple, la pàgina del llibre)

 Memoritzes millor si repeteixes rítmicament i recordes pas a pas

 Memoritzes a base de passejar i mirar, i recordes una idea general millor que els detalls

5. A classe el que més t’agrada és que:

 S’organitzin debats i hi hagi diàleg i intercanvi d’opinions

 S’organitzin activitats en què l’alumnat hagi de fer coses i pugui moure’s

 Que et donin el material escrit i amb fotos, diagrames, etc.

6. Marca les dues frases amb les quals t’identifiquis més:

 Quan escoltes el professor o la professora, t’agrada fer gargots en un paper

 Ets una persona visceral i intuïtiva, moltes vegades t’agrada o et desagrada la gent 
sense saber ben bé per què

 T’agrada tocar les coses i tens tendència a acostar-te molt a la persona amb qui estàs 
parlant

 Les teves llibretes i quaderns estan ordenats i ben presentats, et molesten els errors i 
les correccions a la llibreta

 Prefereixes els acudits als còmics

 Acostumes a parlar amb tu mateix/a quan estàs fent algun treball

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

D

E

F
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Pregunta 1 A. Auditiu                   

Pregunta 2 A. Auditiu                    

Pregunta 3 A. Cinestèsic               

Pregunta 4 A. Visual                        

Pregunta 5 A. Auditiu                      

Pregunta 6

2. Respostes. Quin és el meu estil d’aprenentatge?

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Visual

m Recorda millor el que ha llegit que el que ha escoltat.

m Aprèn observant o llegint. Li costa recordar el que escolta.

m Necessita tenir el material ben organitzat i ordenat.

m Necessita veure les idees a través d’imatges, dibuixant esquemes o amb gràfics.

m Quan és a classe, acostuma a tenir paper i llapis a punt i subratlla les idees 
principals (de vegades amb diferents colors).

m Quan ha de recordar alguna cosa que ha memoritzat d’un llibre, l’ajuda veure 
mentalment la pàgina del llibre on hi havia el text que ha memoritzat.

m Quan ha d’explicar alguna cosa a algú, li va bé acompanyar l’explicació amb 
esquemes, dibuixos, etc.

m Conceptes i activitats relacionades: mirar, veure, imaginar, llegir, pel·lícules, 
dibuixos, vídeos, mapes, cartells, diagrames, fotos, exposicions, caricatures, 
pintures, diapositives.

m Expressions de la persona visual: Li he fet veure el seu error; No ho veig clar; A 
veure si ho he entès; Ja veig què vols dir; A primera vista; Salta a la vista; No et 
veig gaire bé.

Les «xuletes»

C. Cinestèsic 

C.  Visual 

C. Auditiu   

C. Cinestèsic 

C. Visual 

B. Visual     

B. Cinestèsic 

B. Visual   

B. Auditiu   

B. Cinestèsic 

3. Evidències. Exemples del teu estil d’aprenentatge

B. Cinestèsic  C. Cinestèsic  D.Visual E. AuditiuA. Visual            
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Visual

m Recorda millor el què ha escoltat que el què ha llegit.

m Aprèn millor escoltant o parlant.

m Necessita que li expliquin les coses amb detall, repetint els punts clau.

m Parla sol/a, s’explica les coses a si mateix/a.

m Té facilitat de paraula i li acostuma a agradar parlar en públic. Pot monopolitzar 
les converses.

m Quan és a classe, no acostuma a prendre gaires apunts. Sobretot es concentra a 
escoltar atentament.

m Quan ha d’explicar alguna cosa a algú, ho fa mitjançant la paraula, explicant-ho 
detalladament.

m Conceptes i activitats relacionades: escoltar, sentir, cantar, ritme, debats, 
discussions, àudios, lectures, parlar en públic, telefonar, entrevistes.

m Expressions de la persona auditiva: Li he fet entendre el seu error; Això em sona; 
Sóc tot/a orelles; La situació parla per si mateixa; És una manera de parlar; La 
fruita no em diu res.

Cinestèsic

m Recorda millor el que ha experimentat que el que ha vist o escoltat.

m Aprèn experimentant, explorant. Ho comprèn quan ho pot posar en pràctica.

m Associa la informació a sensacions i moviments.

m Aprèn molt bé al laboratori, fent projectes, exercicis, buscant exemples reals. 
Necessita moure’s.

m Quan és a classe, necessita posar en pràctica allò que s’està explicant.

m Quan ha d’explicar alguna cosa a algú, posa exemples i mira de fer experimentar 
a l’altre.

m Conceptes i activitats relacionades: tocar, moure, sentir, treball de camp, 
experimentar, pintar, dibuixar, ballar, laboratori, fer coses, mostrar.

m Expressions de la persona cinestèsica: Li he fet notar el seu error; Tinc la 
sensació que sortirà bé; Estic fet/a pols; Tenim bon feeling; Em fa mala espina; 
Això no em fa ni fred ni calor; Estic encantat o encantada.



COMPETÈNCIA. 
DISPOSICIÓ A 
L’APRENENTATGE 
I A LA MILLORA 
PERMANENT

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Disposició a l’aprenentatge 
i a la millora permanentCompetència bàsica transversal/personal

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Valorar l’aprenentatge com un element per al desenvolupament integral i 
continuat, reconeixent els interessos i les necessitats de millora. Planificar i 
posar en pràctica els mecanismes d’adquisició de coneixement, les tècniques, 
les competències, etc., per a l’assoliment dels objectius de millora.

m Elements de la competència

 Manifestar interès per aprendre.

 Manifestar interès per la feina ben feta.

 Presentar una actitud proactiva vers el desenvolupament integral i continuat.

 Integrar la formació contínua.

 Tenir confiança en un mateix i perspectives d’èxit.

 Tenir voluntat per superar els obstacles i afrontar nous reptes d’aprenentatge.

 Plantejar fites assolibles d’aprenentatge a curt, mitjà i llarg termini, i 
acomplir-les.

 Posar en relació l’oferta acadèmica, laboral o d’oci disponible amb les 
capacitats, les expectatives i els projectes personals.

 Elevar els objectius d’aprenentatge de manera progressiva i realista.

 Tenir capacitat d’autoavaluar-se i d’autoregular-se.

 Registrar sistemàticament fets i relacions.

 Atorgar a la seva persona la major part de responsabilitat respecte a la 
pròpia millora.

1
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Idees clau

m Què he de tenir en compte

En un món global les empreses demanen treballadors i treballadores versàtils, 
és a dir, amb competències per aprendre nous coneixements i desenvolupar 
noves habilitats necessàries per al treball. Aquí tens un article interessant que 
pots consultar sobre aquest tema: 

http://blog.quieroempleo.com/post/2010/04/20/Europa-necesita-desarrollar-
las-competencias-de-sus-trabajadores.aspx

La capacitació i l’aprenentatge van més enllà dels processos que es duen a 
terme a l’escola: es pot aprendre treballant, participant en activitats d’oci o 
esportives, relacionant-te amb el grup d’amics i amigues, amb la família o amb 
altres adults, de manera autodidacta, etc. És important que tinguis ben present 
que els aprenentatges adquirits en un àmbit de la teva vida et poden ser útils 
en d’altres, sempre que els adaptis a la nova realitat. 

L’establiment de reptes personals i professionals i la superació dels obstacles 
en qualsevol moment de la vida esdevenen les fonts principals de motivació a 
través de les quals alimentes la teva millora contínua.

m Conceptes clau

Formació permanent: Modalitat educativa que consisteix a promoure 
l’aprenentatge més enllà del sistema escolar, durant tota la vida de la 
persona, amb el benentès que és fonamental adquirir nous coneixements 
i habilitats en una societat canviant.

 Multitasca: Paraula que prové de la nomenclatura de l’àmbit de la 
informàtica i defineix una característica dels sistemes operatius moderns, 
que permeten que diferents processos siguin executats alhora, compartint 
un o més d’un processador.

 Adaptabilitat: Es relaciona sovint amb flexibilitat i fa referència a la 
capacitat que tenen les persones d’ajustar-se bé i amb rapidesa a diferents 
situacions o a situacions amb condicions diferenciades (pots consultar el 
dossier d’aquesta competència). 

 Versatilitat: Si es refereix a un objecte o a una situació, vol dir que té un 
caràcter canviant i poc estable. Si es refereix a una persona, vol dir, 
sobretot, que s’adapta a situacions diverses amb facilitat. 

2

...
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Per què és important aquesta competència?

m Exemples

Observa amb deteniment el vídeo següent. Hi podràs identificar la importància 
que tenen la tenacitat, l’assaig-error i l’experimentació per a l’aprenentatge i la 
millora contínua:

www.youtube.com/watch?v=dFhSP2csayU

Com a exemple, esmentem alguns personatges que s’han marcat grans reptes 
i els han assolit malgrat els obstacles i gestionant el temor al fracàs que es 
pogués produir: Kilian Jornet, el campió de cursa i esquí de muntanya, o 
Michael Phelps, el millor nedador olímpic de tots els temps. Ambdós han 
polvoritzat rècords i han arribat, en les seves especialitats respectives, allà on 
ningú abans no ho havia fet:

www.youtube.com/watch?v=hSy6YKWViEg

www.youtube.com/watch?v=9YZ6wum18Bc

Sovint mantenim actituds de resistència als canvis que ens demana el nostre 
entorn, que no ens permeten créixer ni evolucionar. Aquí tens alguns exemples 
divertits i il·lustratius d’aquestes resistències i les seves conseqüències:

www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=uLHPltY4jLI&NR=1

www.youtube.com/watch?v=KUOte3El3Bs

Aquí, al contrari, pots veure com ens pot afectar en positiu la superació de les 
resistències i la bona disposició als canvis:

www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=uRh2TPJ4Huk&NR=1

www.youtube.com/watch?v=eQYWUjOpFEQ&feature=endscreen&NR=1

3

 Potencial d’aprenentatge: Distància existent entre el que és capaç de 
fer i resoldre una persona per si mateixa en un moment donat i el que pot 
fer de més si algú del seu entorn l’ajuda i la guia per aconseguir-ho. La 
persona necessita interaccionar amb l’entorn i les altres persones per tal 
de seguir aprenent i millorant de manera contínua. 

 Assaig-error: Mètode que s’aplica en l’àmbit científic, però també a la 
vida quotidiana de qualsevol persona, i que consisteix a provar una 
alternativa davant d’un problema i comprovar si funciona. En cas afirmatiu, 
es poden haver generat nous coneixements; en cas contrari, es prova una 
altra alternativa. 
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Per comprovar si ja la tinc assolida

 Llista de canvis. Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar la 
teva disposició a l’aprenentatge i a la millora permanent. Davant de cada 
afirmació, es tracta que responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1 Dels fracassos, mai no se’n pot aprendre res.

2
Quan una persona té disposició a l’aprenentatge és que té interès per 
aprendre de manera permanent, continuada, i que no es conforma a 
fer les coses de qualsevol manera. 

3
És important preguntar-se pels interessos formatius i, a partir d’aquí, 
planificar-se per assolir els objectius que ens haguem plantejat.

4
A la vida tenim moltes possibilitats i oportunitats d’aprendre, i 
normalment arriben soles. Per tant, es pot tenir una actitud d’espera 
perquè, al cap i a la fi, aquestes oportunitats sempre apareixen. 

5
Quan tenim un interès molt clar, pot ser bo plantejar-se una formació 
i un treball que hi estiguin relacionats. De vegades es pot traçar un 
recorregut formatiu i laboral basat en interessos. 

6
Que aprenguem més o menys, que ens desenvolupem de manera 
continuada i que millorem les nostres competències és responsabilitat 
exclusiva de l’escola, de la família i del nostre entorn més immediat.

7

Em considero una persona molt implicada amb el meu procés 
d’aprenentatge perquè sóc capaç de plantejar-me objectius a curt i 
mitjà termini. Sovint penso en els meus interessos, què m’agradaria 
estudiar, per què i per a què, i cerco les millors opcions per poder 
continuar amb els estudis.

Per demostrar-ho, explica al tutor o a la tutora quins són els teus plans 
d’estudi a curt i mitjà termini i per què.

8

Sóc una persona que em responsabilitzo dels èxits i fracassos del meu 
procés d’aprenentatge i, tot i que em pugui trobar amb obstacles, 
sempre tinc voluntat per superar-los, confio en les meves capacitats 
i em plantejo contínuament nous reptes per a la millora.

Per demostrar-ho, posa un exemple d’una situació en què no hagis 
assolit els objectius o que t’hagi estat complicada i explica com t’has 
sentit, com has actuat i quins resultats has obtingut.

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Disposició a l’aprenentatge 
i a la millora permanentCompetència bàsica transversal/personal

Per conèixer la competència: 
Llista de canvis. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:
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1

Fals. Que no s’hagi aconseguit el que s’esperava no significa que no s’hagi après 
res. De qualsevol acció s’aprèn alguna cosa, i el fet de no haver aconseguit l’èxit, 
però d’haver-ho intentat, ja ens ha permès obtenir algun aprenentatge. Com a 
mínim, saber com no he de tornar a fer-ho, què ha fallat, quines coses he après 
pel camí que sí que em poden ser útils, etc.

2 Vertader.

3 Vertader.

4
Fals. Quan una persona té interès i ganes d’aprendre, busca les oportunitats. No 
és cert que aquestes arribin sempre soles, cal anar a buscar-les i, per tant, cal 
tenir una actitud proactiva. 

5
Vertader. Sempre és interessant investigar en aquest interès, preguntar-se si 
realment es podria convertir en una feina i, si és així, cercar estudis que ens 
preparin bé per poder treballar-hi en un futur.

6

Fals. La responsabilitat del nostre aprenentatge i desenvolupament és, sobretot, 
nostra. És cert que hi ha altres elements que hi intervenen perquè ens faciliten 
aquest procés, però depèn de la persona i és responsabilitat seva que aprofiti 
els recursos que té al seu abast.

7 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

8 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

m Solucions
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Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

M’interessa aprendre i millorar?

En el nostre dia a dia, ens trobem amb moltes situacions 
que requereixen un interès per aprendre i millorar per part 
nostra. El que et proposem a continuació és que pensis 
com actues quan es donen aquestes situacions. En 
cadascun dels casos que t’indiquem, marca l’opció que 
més s’ajusti a com actues davant d’aquestes situacions. 
Són exemples amb els quals et pots haver trobat, però si 
no és així pensa en casos similars o respon pensant com 
actuaries si t’hi trobessis.

Igualment hauràs de posar un exemple real per demostrar que actues com 
has dit.

A l’escola, a l’institut

m Quan suspenc una assignatura i em proposen assistir a classes de reforç 
abans de tornar a examinar-me.

m Quan el professor o la professora proposa una activitat complementària i 
voluntària per pujar la nota final de l’assignatura.

PROVA 1

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)

Prova 1. M’interessa aprendre i millorar?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Individual Grupal

Disposició a l’aprenentatge 
i a la millora permanent

Alguns exemples

 No ho faig perquè no m’interessa aprendre més i no confio en les meves 
possibilitats.

 No ho faig perquè, tot i que confio en mi, no m’interessa aprendre més.

 Ho faig encara que no m’interessa aprendre més i no confio en les meves 
possibilitats.

 Ho faig perquè, tot i que no m’interessa aprendre més, sí que confio en les meves 
possibilitats.

...



Disposició a l’aprenentatge i a la millora permanent  08

 Ho faig perquè m’interessa aprendre més, tot i que no confio gaire en les meves 
possibilitats.

 Ho faig perquè m’interessa aprendre més i confio en mi.

 Ho faig perquè m’interessa aprendre més, confio en mi i vull superar-me.

Alguns exemples

A casa

m Quan després de no saber fer una tasca que m’havien encomanat (per 
exemple, preparar el sopar), el pare o la mare em proposa ensenyar-me a cuinar 
alguns plats.

m Quan algú de la família vol explicar-me com es fan algunes gestions de la 
casa (arreglar alguna avaria, donar-se d’alta d’Internet, etc.).

 No ho faig perquè no m’interessa aprendre més i no confio en les meves 
possibilitats.

 No ho faig perquè, tot i que confio en mi, no m’interessa aprendre més.

 Ho faig encara que no m’interessa aprendre més i no confio en les meves 
possibilitats.

 Ho faig perquè, tot i que no m’interessa aprendre més, sí que confio en les meves 
possibilitats.

 Ho faig perquè m’interessa aprendre més, tot i que no confio gaire en les meves 
possibilitats.

 Ho faig perquè m’interessa aprendre més i confio en mi.

 Ho faig perquè m’interessa aprendre, confio en mi i vull superar-me.
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Alguns exemples

Al grups d’amics i amigues

m Quan tots els de la colla s’han aficionat a una activitat (per exemple als 
escacs, al hip-hop, a l’escalada, etc.) i com que no hi tinc gaire traça em 
proposen ensenyar-me’n.

m Quan el meu millor amic o amiga, sabent que tinc molta traça a fer alguna 
activitat, em recomana un curs per perfeccionar-ne els coneixements i el 
domini.

  No ho faig perquè no m’interessa aprendre més i no confio en les meves possibilitats.

 No ho faig perquè, tot i que confio en mi, no m’interessa aprendre més.

 Ho faig encara que no m’interessa aprendre més i no confio en les meves possibilitats.

 Ho faig perquè, tot i que no m’interessa aprendre més, sí que confio en les meves 
possibilitats.

 Ho faig perquè m’interessa aprendre més, tot i que no confio gaire en les meves 
possibilitats.

 Ho faig perquè m’interessa aprendre més i confio en mi.

  Ho faig perquè m’interessa aprendre més, confio en mi i vull superar-me.

A la feina

m Quan m’ha sortit una feineta (per exemple a l’estiu) i, com que la primera 
setmana no me n’he sortit prou bé, la meva cap em proposa fer un curs 
intensiu d’una setmana per aprendre el que necessito per fer bé la feina.

m Quan em proposen que em tregui un carnet que m’anirà molt bé per poder-
me promocionar dins l’empresa.

  No ho faig perquè no m’interessa aprendre més i no confio en les meves possibilitats.

 No ho faig perquè, tot i que confio en mi, no m’interessa aprendre més.

 Ho faig encara que no m’interessa aprendre més i no confio en les meves possibilitats.

 Ho faig perquè, tot i que no m’interessa aprendre més, sí que confio en les meves 
possibilitats.

 Ho faig perquè m’interessa aprendre més, tot i que no confio gaire en les meves 
possibilitats.

 Ho faig perquè m’interessa aprendre i confio en mi.

  Ho faig perquè m’interessa aprendre, confio en mi i vull superar-me.

Alguns exemples



Disposició a l’aprenentatge i a la millora permanent  10

Supera’t!

A continuació et proposem que posis a prova la teva capacitat de superar-te. 
Has de fer dos exercicis que després, i si t’interessa superar-te, podràs repetir 
per millorar la puntuació que hagis obtingut. 

Ànims i a gaudir del plaer d’aprendre!

m Exercici 1. Els països d’Europa

Clica l’enllaç següent i vés col·locant al mapa els països d’Europa que t’aniran 
sortint. 

Has d’obtenir 225 punts. Ànims!

http://bit.ly/PQosDk

PROVA 2

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)

Prova 2. Supera’t

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Individual Grupal

Disposició a l’aprenentatge 
i a la millora permanent

Ara tens 3 opcions:

Puntuació obtinguda:

1
Si has aconseguit els 225 punts o més, pots tornar a repetir l’exercici. 
Això sí, hauràs de superar la puntuació que has obtingut.

2
Si no has arribat a la puntuació que et demanàvem, pots practicar 
fent aquest puzle: http://bit.ly/1jt7GUP (amb el nivell de dificultat 2) i 
després tornar-ho a intentar. Ara sí, hauràs d’obtenir els 225 punts! 

3 També pots optar per no repetir-lo.

Si l’has repetit, puntuació final obtinguda:
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m Exercici 2. Dictat en català: els esports

Clica l’enllaç següent:

www.edu365.cat/eso/muds/catala/dictats/dictat/008/index.htm

El teu tutor o tutora et dictarà el text que parla sobre els esports sense que tu 
l’hagis llegit abans. Quan acabeu, el revisareu junts. 

Com a màxim pots haver fet 8 faltes d’ortografia

Nombre de faltes:

Ara tens 3 opcions:

1 Si has fet 8 faltes o menys, pots llegir el text amb calma i tornar a 
fer el dictat. Això sí, ara has de fer com a màxim 2 faltes d’ortografia. 
Si havies fet menys de 5 faltes, ara ja no en podràs fer cap.

2 Si n’has fet més de 8, llegeix el text amb calma, busca les paraules 
que no entenguis al diccionari, fixa’t bé en els accents, revisa les 
paraules que necessitis i torna’l a fer. Tingues en compte que aquesta 
vegada ja no podràs fer més de 8 faltes.

3 També pots optar per no repetir-lo.

Si l’has repetit, nombre final de faltes:
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)

Prova 3. La frase correcta

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Individual Grupal

Disposició a l’aprenentatge 
i a la millora permanent

La frase correcta

Quan una persona té ganes i intenció d’aprendre i de millorar està enfocada a 
un tipus de pensaments i accions que ho demostren. A continuació, veuràs un 
seguit de frases relacionades amb la disposició a l’aprenentatge i a la millora 
permanent. Es tracta que:

1. A la primera casella marquis amb una X aquelles que creguis que mostren 
aquesta disposició a l’aprenentatge i a la millora permanent.

2. A la segona casella marquis amb una X aquelles que reflecteixin com 
actues tu i expliquis un exemple per demostrar que ho fas.

PROVA 3

...

Davant d’un obstacle o problema, fer una retirada a temps i tirar per una altra 
banda.

Preocupar-me per fer la feina bé a la primera i, si no surt bé, no insistir perquè 
seria una pèrdua de temps.

Plantejar-me objectius d’aprenentatge ambiciosos, complexos.

Saber i acceptar que la meva millora és, en gran part, responsabilitat meva.

Formar-me molt bé durant dos o tres anys i així no haver de fer-ho contínuament.

Anar-me superant progressivament plantejant-me objectius cada cop més 
elevats.

Repetir la feina fins que surti bé, encara que això m’impliqui temps i esforç.

Marcar-me un temps per estudiar i no superar-lo en cap concepte, perquè això 
implicaria canviar horaris contínuament.

Plantejar-me objectius realistes d’aprenentatge.

Saber i acceptar que la meva millora és majoritàriament responsabilitat de 

l’escola i la família.

Confiar en els altres i esperar que em facin propostes que s’ajustin a la meva 

situació.
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Saber que al llarg de la vida m’he d’anar formant i reciclant, i estar disposat o 

disposada a fer-ho. 

Superar-me ràpid, plantejant-me objectius elevats des del principi, per anar més 

de pressa.

Dedicar el temps que calgui per millorar els coneixements.

Confiar en mi. Conèixer les meves capacitats i plantejar-me objectius que 

m’obliguin a superar-me, però que siguin assolibles.

Saber i acceptar que els obstacles són oportunitats per aprendre.



COMPETÈNCIA: 
GESTIÓ DE LES 
EMOCIONS

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Capacitat per identificar, analitzar i controlar els sentiments i les emocions 
generades en situacions de diversa naturalesa de la vida quotidiana, desplegant 
estratègies adequades per afrontar-los.

m Elements de la competència

 Ser capaç d’identificar situacions que poden derivar en risc de conflicte 
emocional.

 Ser conscient dels estats d’ànim i de les reaccions emocionals davant de 
diferents situacions, identificant els motius o les raons que originen aquests 
estats i reaccions.

 Poder, generalment, mantenir el control d’un mateix en situacions que 
provoquin fortes emocions. 

 Desplegar estratègies per convertir una possible reacció emocional en una 
actuació raonada.

 Ser capaç de generar i aplicar pensaments alternatius i tècniques per 
pal·liar emocions negatives i transformar-les en positives.

 Expressar els sentiments i les emocions, identificant els moments, les 
persones i els espais més adequats per compartir-los.

 Identificar les situacions o els motius que provoquen sensació de frustració, 
fracàs, tristesa…, i ser capaç de tolerar aquestes sensacions i generar 
estratègies per actuar davant d’aquestes situacions.

 Poder expressar de manera adequada i ajustada l’enuig, mantenint el 
control d’un mateix.

1

Gestió de les emocions

...
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Idees clau

m Què he de tenir en compte

Creus que les emocions són innates (naixem amb elles) o són apreses? Doncs 
bé, la resposta és que tenim emocions innates que acompleixen una funció 
adaptativa, com ara l’aversió, la por, la sorpresa, la ira… Però també tenim 
emocions apreses durant les primeres etapes de la vida i que ens acompanyen 
al llarg del cicle vital. Sentiments com ara l’avorriment, la culpa, la satisfacció, la 
complaença, la gelosia, etc., en són alguns exemples. 

Hi ha algunes emocions considerades primàries. Segons Robert Plutchik n’hi ha 
vuit: alegria, confiança, por, sorpresa, tristesa, fàstic, ira i anticipació. 

Hi ha tres nivells de resposta davant de diferents situacions:

Les respostes simples i els reflexos bàsics. 

Les emocions, que ajuden a regular la nostra vida, evitant perills, detectant 
oportunitats o facilitant relacions socials, per exemple. 

Els sentiments, que són la resposta més elaborada perquè hi intervé la part 
mental, es fa ús de la raó.

Quan tenim una resposta directa (sense reflexionar-la) es diu que reaccionem. 
Les reaccions sovint escapen al nostre control. És bo que abans de respondre 
ens aturem a pensar, així actuarem en comptes de reaccionar. Cal tenir en compte 
que l’estrès és l’enemic número u per a la gestió de les emocions.

2

 Reconèixer els estats emocionals d’excitació i eufòria i intentar mesurar-ne 
els efectes.

 Reconèixer els símptomes que provoquen canvis sobtats en l’estat d’ànim 
i/o emocional propis i posar en joc mecanismes per aconseguir una 
transició pausada.

 Acceptar les crítiques gestionant la informació rebuda i ajustant les 
reaccions emocionals al contingut de la informació.

 Ser capaç de reconèixer verbalment els errors propis.

 Alegrar-se de l’èxit dels altres i manifestar-ho obertament. 

 En situacions d’estrès de treball (punta de feina, acumulació de tasques, 
etc.), processar la situació i actuar pautant solucions creatives i 
constructives.
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Hi ha trastorns com ara l’ansietat, la depressió, l’obesitat, patrons de 
comportament violent, etc., que estan directament relacionats amb una mala 
gestió de les emocions. En l’enllaç següent pots consultar alguns estudis 
realitzats en aquesta línia que ho posen de manifest: www.ideal.es/
granada/20080422/granada/gestionar-bien-emociones-puede-20080422.html

En canvi, hi ha persones que, malgrat que han viscut situacions de molta 
adversitat i dificultat a la seva vida, gràcies a una bona gestió de les emocions 
s’han sobreposat, han après de la situació i s’han fet més forts. Nick Vujicic n’és 
un testimoni colpidor: www.youtube.com/watch?v=brYMN1dzT6w

m Conceptes clau

 Intel·ligència emocional: Capacitat per reconèixer sentiments propis i 
aliens, i habilitat per manejar-los. 

 Autocontrol: Habilitat de controlar les pròpies emocions, comportaments 
i desitjos amb el fi d’obtenir alguna recompensa posterior. És la capacitat 
de gestió eficient del futur. 

 Empatia: Capacitat d’entendre la posició dels altres i viure com a propis els 
seus sentiments.

 Resiliència: Concepte que prové de la física i que, aplicat a les persones, 
fa referència a la capacitat d’afrontar i superar situacions emocionals greus 
i sortir-ne reforçats. 

 Estrès: Reacció excessiva del cos o la ment a causa d’una sobreestimulació 
de l’entorn i la incapacitat de disminuir l’estat d’alerta. També es coneix com 
a tensió corporal i mental i, en determinades circumstàncies, aquesta tensió 
desemboca en una malaltia.

 Autoregulació emocional: Capacitat de gestionar i expressar les emocions 
de manera adequada socialment.

 Repressió de les emocions: Resposta que consisteix a no exterioritzar 
les emocions. Si es produeix de manera sistemàtica, com a conseqüència 
negativa, pot produir un increment de la tensió i desenvolupar alteracions 
de tipus psicològic o malalties psicosomàtiques.

 Assertivitat: Capacitat d’autoafirmar els propis drets, sense deixar-se 
manipular i sense manipular els altres. Tenir assertivitat consisteix a ser 
capaç de plantejar i defensar un argument, una reclamació o una posició 
des d’una actitud de confiança en un mateix, encara que contradigui el que 
diuen altres persones, el que fa tothom o el que se suposa que és correcte.

http://www.ideal.es/granada/20080422/granada/gestionar-bien-emociones-puede-20080422.html
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 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

Un cas extrem de maneig de les emocions i l’autocontrol: Felix Baumgartner va 
llançar-se el mes d’octubre de 2012 des de vint mil metres d’altura en paracaigudes, 
una distància que supera la velocitat del so i que ningú no havia superat abans. 
La majoria de les persones no seríem capaces de córrer un risc tan gran i 
controlar la tensió emocional que ens podria produir el moment del salt:

 www.youtube.com/watch?v=bjd3S9j_4HE

Hi ha moltes persones que han assolit l’èxit professional i, en canvi, han estat 
infelices en altres àmbits de la seva vida, com ara el familiar o el social. En la 
majoria de casos es pot atribuir a una gestió deficient de les emocions i a una 
falta de domini de la intel·ligència emocional. Un cas exemplificant és el de 
Maradona, que, tot i que tenia grans èxits com a futbolista, va caure en el món 
de les drogues i ha tingut diversos problemes en la seva vida personal i amb 
la justícia. 

T’ha agradat mai un noi o una noia però no t’has atrevit a dir-li per por de ser 
rebutjat? Has dit alguna vegada que sí a algú, tot i que no et venia de gust el 
que et proposava, simplement perquè et sabia greu dir-li que no? T’has controlat 
algun cop un sentiment d’impotència, de ràbia o de tristesa, perquè et feia 
vergonya que les altres persones et veiessin plorar? Has escridassat una 
persona de manera desmesurada perquè, per exemple, ha expressat una 
opinió contrària a la teva? Aquestes i altres situacions són mostra d’una gestió 
insuficient de les emocions.

3
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per comprovar si ja la tinc assolida: Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Gestió de les emocions

Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m  Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar 
quin coneixement i actuació tens en la gestió de les emocions. Davant de cada 
afirmació, es tracta que responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1
Una emoció sempre té un desencadenant, és a dir, hi ha alguna cosa 
que la produeix. 

2

Quan s’ha d’actuar després de sentir una emoció forta no es pot 
pensar. Sempre s’actua tenint en compte, només, l’estat emocional 
que tinguem en aquell moment. Dit d’una altra manera, quan se sent 
no es pot pensar. 

3
Hi ha emocions positives o agradables i emocions negatives o 
desagradables. Quan una emoció és negativa no es pot transformar 
en positiva. 

4
Una persona que gestiona bé les seves emocions és aquella que és 
capaç, entre altres coses, d’expressar-les i exterioritzar-les. I sap 
també que no tots els moments i espais són adequats per fer-ho. 

5
Es pot (i s’ha de saber) conviure amb sensacions com ara la frustració, 
el fracàs, la soledat, la tristesa, etc.

6
És possible estar molt enfadat o molest i, tot i així, expressar-ho amb 
calma i mantenir la serenitat i el control d’un mateix.

7

Quan tinc una sensació molt forta d’eufòria, d’excitació, de nervis, etc., 
per alguna cosa positiva que m’ha passat, sóc capaç de reconèixer 
aquestes emocions i, abans d’actuar deixant-me portar pel que sento 
en aquell moment, puc aturar-me i pensar què m’ha causat aquesta 
emoció, per què, què hauria de fer en aquest moment i quines 
conseqüències tindrà el que faci.

Pensa una situació en què t’hagis sentit així i explica què vas fer, com 
ho vas gestionar.

8

Quan rebo alguna crítica (d’algun familiar, d’un professor o d’una 
professora, d’un amic o d’una amiga, etc.), si és constructiva, entenc 
per què me l’han fet, sóc capaç d’acceptar-la amb calma i de treure’n 
profit i en cap cas no m’enfado amb la persona que me l’ha fet. 

Pensa una situació en què t’hi hagis trobat i explica detalladament com 
et vas sentir i com ho vas gestionar.
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1
Vertader. Es podria dir que una emoció és una resposta a un fet, que apareix de 
manera abrupta o espontània. Per exemple: em trobo amb una bona amiga que 
fa temps que no veia i de sobte sento una gran alegria. 

2

Fals. Quan actuem sense pensar, només basant-nos en l’emoció que sentim en 
aquell moment, es pot dir que hem tingut una reacció emocional. Ara bé, gestionar 
les emocions significa pensar abans d’actuar precisament per evitar reaccions 
que poden ser desmesurades perquè estan basades només en l’emoció.

Sentir l’emoció que ens ha causat un fet e pensar, incorporar la raó e actuar

3

Fals. Tot i que la primera sensació que puguem tenir sigui desagradable o 
negativa, sí que podem aplicar tècniques o pensaments alternatius per pal·liar 
aquesta sensació o sentiment desagradable i transformar-lo en una emoció 
positiva.

4 Vertader.  

5

Vertader. En molts moments de la nostra vida podem tenir aquestes sensacions. 
Normalment tendim a negar-les o a conviure-hi de manera molt incòmoda i en 
molts casos això fa que ens bloquegem o que ens aïllem. Poder conviure-hi no 
vol dir no fer res per sortir-ne, sinó tenir la capacitat d’identificar què ens ha 
generat aquest sentiment, poder estar-hi sense bloquejar-nos i saber actuar per 
resoldre-ho. 

6
Vertader. Es poden tenir emocions (agradables o desagradables) molt fortes i 
poder expressar-les i exterioritzar-les amb calma.

7 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

8 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

m Solucions
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Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Hi ha molts tipus d’emocions, i una manera de classificar-
les és segons si són agradables, desagradables o 
ambigües (quan, depenent de la situació, poden ser 
agradables o desagradables). 

Et proposem que classifiquis la llista d’emocions següent:

m 1 Classifica-les segons si són agradables, 
desagradables o ambigües

Classifica les emocionsPROVA 1

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1: Classificant les emocions

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Gestió de les emocions

Individual Grupal

Agradables Desagradables Ambigües

Excitació | Soledat | Estima | Nerviosisme | Terror | Tranquil·litat | Esperança  
Odi | Afecte | Pau | Pànic | Plaer | Còlera | Tensió | Tendresa | Adoració | De-
cepció | Preocupació | Eufòria | Estrès | Sorpresa | Afinitat | Ràbia | Enyorança  
Gratificació | Inseguretat | Compassió | Rancúnia | Afecte | Satisfacció

m 2 Quan hagis acabat, justifica la classificació que has fet explicant què 
vol dir cadascuna i per què consideres que és una emoció agradable, 
desagradable o ambigua. 
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A continuació, et proposem una activitat perquè pensis què et passa i com 
actues quan tens sensacions que poden ser negatives. 

És un exercici d’autoexploració. Posa’t còmode i endavant!

Per a cadascuna de les sensacions que et relacionem al final, has de:

1. Situació

Pensar i escriure breument una situació en què has tingut aquesta sensació.

2. Com estic amb aquesta sensació

Escriure com estava el teu cos. Per exemple: tenies la mandíbula tensa, el cor 
t’anava accelerat, et suaven les mans, notaves un nus a l’estómac, senties 
pessigolles a la columna, etc. 

3. Quins pensaments tinc

Escriure quins pensaments et van venir al cap quan tenies aquesta sensació. 

4. Com em comporto/quines accions faig

Escriure com et vas comportar, què tenies ganes de fer i què vas fer.

5. Puc gestionar millor aquesta sensació?

Ara que ja has revisat com està el teu cos, què penses i què fas quan tens 
aquestes sensacions, pensa si la gestió que fas és correcta o si creus que 
podries canviar alguna cosa d’aquest procés. Ets capaç de tolerar aquestes 
sensacions? Pots generar estratègies per actuar davant d’aquestes situacions? 
Per exemple: 

m Quan vaig sentir «x» vaig actuar sense pensar i va ser un problema 
perquè… per tant, abans de fer res hauria d’haver pensat… i…

m Quan vaig sentir «x» em vaig paralitzar i no vaig fer res. Per tant, si em 
tornés a passar faria…

Explorant sensacionsPROVA 2

Tristesa Soledat Por Fracàs Frustració

* Si et costa trobar una situació en què hagis 
tingut alguna d’aquestes sensacions, pots 
canviar-la per una altra.
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Tristesa

m Situació

m Com estic amb aquesta sensació

m Quins pensaments tinc

m Com em comporto / Quines accions faig

m Puc gestionar millor aquesta sensació?

Tolero bé aquesta sensació?   Sí    No    Per què? 

Canviaria alguna cosa?   Sí    No    Què?

Explica-ho:

Soledat

m Situació

m Com estic amb aquesta sensació

m Quins pensaments tinc

m Com em comporto / Quines accions faig

m Puc gestionar millor aquesta sensació?

Tolero bé aquesta sensació?   Sí    No    Per què? 

Canviaria alguna cosa?   Sí    No    Què?

Explica-ho:
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Frustració

m Situació

m Com estic amb aquesta sensació

m Quins pensaments tinc

m Com em comporto / Quines accions faig

m Puc gestionar millor aquesta sensació?

Tolero bé aquesta sensació?   Sí    No    Per què? 

Canviaria alguna cosa?   Sí    No    Què?

Explica-ho:

Por

m Situació

m Com estic amb aquesta sensació

m Quins pensaments tinc

m Com em comporto / Quines accions faig

m Puc gestionar millor aquesta sensació?

Tolero bé aquesta sensació? Sí    No    Per què? 

Canviaria alguna cosa?   Sí    No    Què?

Explica-ho:
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Fracàs

m Situació

m Com estic amb aquesta sensació

m Quins pensaments tinc

m Com em comporto / Quines accions faig

m Puc gestionar millor aquesta sensació?

Tolero bé aquesta sensació?   Sí    No    Per què? 

Canviaria alguna cosa?   Sí    No    Què?

Explica-ho:



Gestió de les emocions  13

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 3: El termòmetre

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Gestió de les emocions

Individual Grupal

Ara et proposem que pensis dues situacions que últimament t’hagin generat 
un estat d’eufòria, èxtasi, excitació, nerviosisme, pànic…, i que exploris els 
efectes que han tingut.

El termòmetrePROVA 3

Situació 1

m Quin estat emocional et va generar (eufòria, excitació, nerviosisme, pànic, etc.)?

m Ara posa una puntuació a la intensitat amb què vas reaccionar (com si fos un 
termòmetre, de l’1 al 10): 

1     2    3     4     5     6     7     8     9     10 

m Quina va ser la causa d’aquesta reacció (què et va fer reaccionar amb aquesta 
intensitat)? 

m Com et va afectar (què et va passar físicament, quins pensaments vas tenir, 
com et vas comportar, què vas fer)?

m Quins efectes va tenir sobre tu o sobre els altres (conseqüències)?
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Situació 2

m Quin estat emocional et va generar (eufòria, excitació, nerviosisme, pànic, 
etc.)?

m Ara posa una puntuació a la intensitat amb què vas reaccionar (com si fos un 
termòmetre, de l’1 al 10): 

1     2    3     4     5     6     7     8     9     10 

m Quina va ser la causa d’aquesta reacció (què et va fer reaccionar amb aquesta 
intensitat)? 

m Com et va afectar (què et va passar físicament, quins pensaments vas tenir, 
com et vas comportar, què vas fer)?

m Quins efectes va tenir sobre tu o sobre els altres (conseqüències)?

Després d’haver reflexionat sobre la situació…

m Creus que la temperatura és l’adequada?    Sí     No  

m Redueix la intensitat en 3 punts

1     2    3     4     5     6     7     8     9     10 

m Com t’hauria afectat? Creus que hauries reaccionat de la mateixa manera? 

m Què podries fer en una situació similar per regular la temperatura emocional 
(estratègies per a una actuació més ajustada)?
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Després d’haver reflexionat sobre la situació…

m Creus que la temperatura és l’adequada?    Sí     No  

m Redueix la intensitat en 3 punts

1     2    3     4     5     6     7     8     9     10 

m Com t’hauria afectat? Creus que hauries reaccionat de la mateixa manera? 

m Què podries fer en una situació similar per regular la temperatura emocional 
(estratègies per a una actuació més ajustada)?



COMPETÈNCIA: 
INICIATIVA I AUTONOMIA

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Capacitat i habilitat per adquirir i aplicar valors i actituds personals, per 
transformar les idees en accions i per liderar projectes en diferents àmbits.

m Elements de la competència

 Tenir consciència de la necessitat d’actuar amb creativitat, responsabilitat 
i perseverança, i de demorar la necessitat de satisfacció immediata.

 Tenir confiança en un mateix, sent capaç d’assumir l’autocrítica i el control 
emocional i d’aprendre dels errors.

 Tenir capacitat d’escollir, de calcular i assumir riscos, i d’afrontar problemes.

 Conèixer les fases de desenvolupament d’un projecte: planificar, prendre 
decisions, actuar, avaluar el que s’ha fet i autoavaluar-se, extreure 
conclusions i valorar les possibilitats de millora.

 Escollir amb criteri propi, desenvolupar les opcions i els plans personals i 
responsabilitzar-se’n, tant en l’àmbit personal, com en el social i laboral.

 Analitzar les possibilitats i limitacions pròpies i dels projectes reelaborant 
els plantejaments previs o elaborant noves idees.

 Tenir capacitat d’afrontar els problemes, trobar-hi solucions i dur-les a la 
pràctica.

 Tenir una visió estratègica dels reptes i les oportunitats.

 Mantenir la motivació per aconseguir l’èxit, malgrat els imprevistos o 
impediments que puguin sorgir.

 Liderar projectes relacionant-se, cooperant i treballant en equip de manera 
cooperativa i flexible.

1

Iniciativa i Autonomia
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Idees clau

m Què he de tenir en compte

Sabies que el jovent amb iniciativa, amb idees noves i creatives, malgrat que no 
disposen de gaire experiència laboral, poden convertir-se en empresaris i 
empresàries i en emprenedors i emprenedores? Aquí tens l’enllaç d’un bloc on, 
de manera clara i senzilla, es donen recomanacions i indicacions a les persones 
emprenedores:

http://finanzasysimilares.blogspot.com/2010/11/estos-son-los-20-jovenes-
emprendedores.html

Saps que la majoria de les empreses, institucions, governs i, fins i tot, persones 
a títol individual tenen dificultats per definir un pla estratègic a tres anys vista a 
causa de la incertesa i dels canvis permanents en el món actual? Això posa en 
relleu la necessitat que les societats modernes tenen de comptar amb persones 
amb iniciativa, creatives i amb gran capacitat per afrontar reptes i adversitats 
imprevistes. 

Treballar de manera autònoma implica conèixer en detall les funcions, les tasques 
i els procediments de feina. Es tracta de realitzar-la sense necessitat de suport 
i supervisió constants. De vegades es pensa que treballar autònomament és fer-
ho individualment i això és un error.

m Conceptes clau

 Estratègies d’afrontament: Respostes davant d’una situació estressant 
que requereixen un esforç mental o bé la posada en marxa d’una acció.

 Pla estratègic: Document elaborat per una organització, en el qual es 
reflecteix l’estratègia que cal seguir a mitjà termini.

 Emprenedor/a: Persona que crea, desenvolupa i implanta un projecte 
empresarial.

 Lideratge: Conjunt de capacitats que una persona té per influir en la ment 
de les persones o en un grup de persones determinat, i fer que aquest equip 
treballi amb entusiasme, encara que la realitat sigui diferent, en l’assoliment 
de metes i objectius.

 Perseverança: Persistència en alguna cosa començada.

 Motivació: Causa que explica una conducta determinada, sobretot el motiu 
pel qual una persona es comporta d’una manera o l’interès que la porta a 
intentar aconseguir algun objectiu.

2

...
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 Iniciativa: Aptitud per fer el que s’ha de fer, ben fet, sense que ningú ho 
ordeni. Fa referència a fer el primer pas davant d’una acció o un projecte. 
Es diu que una persona amb iniciativa promou idees o coses de manera 
emprenedora.

 Innovació: Significa literalment novetat. Des d’un ús col·loquial, s’utilitza per 
referir-se a noves idees i invents i a la capacitat per tirar-los endavant. 

 Autonomia: Capacitat de prendre decisions sense la intervenció d’una altra 
persona. Un bon desenvolupament mental i psicològic és un element 
fonamental per tenir un bon criteri per prendre decisions. 

 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

T’has plantejat mai objectius o reptes que has estat capaç d’aconseguir? O a la 
inversa, alguna vegada has tirat la tovallola davant d’un objectiu o repte que tu 
mateix t’havies posat? La motivació i la perseverança són elements clau per 
afrontar amb possibilitat d’èxit qualsevol repte que et proposis. Aquí tens un 
exemple real de la importància de triar un objectiu, lluitar contra les dificultats i 
mantenir la il·lusió per assolir-lo:

https://www.youtube.com/watch?v=D9GgQcWZun4

Coneixes algun personatge públic que destaqui per la seva capacitat de liderar 
i per la seva iniciativa per aconseguir un objectiu? Aquí en tens alguns exemples:

Josep Guardiola, futbolista i entrenador del Barça des del 2007 fins al 2012, 
reconegut de manera internacional per la seva capacitat de motivar i liderar, 
entorn d’una idea de joc, els seus jugadors: 

www.youtube.com/watch?v=WeaWsYgUdzw

Mahatma Gandhi va ser el guia polític i espiritual del poble hindú cap a l’objectiu 
de la independència de l’Imperi britànic a mitjan segle XX. Va aconseguir aquest 
repte mitjançant un mètode de resistència pacífica i de no-violència, innovador 
en aquella època, per lluitar a favor de la llibertat dels pobles: 

www.youtube.com/watch?v=mG4ce4RxpzE

3
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar la 
teva capacitat d’actuar amb iniciativa i autonomia davant de diferents situacions. 
Davant de cada afirmació, es tracta que responguis si és vertadera o falsa. 
Endavant!

1

V F

1
Tenir iniciativa no significa només ser capaç de prendre decisions, 
sinó també responsabilitzar-se’n i assumir els errors i els riscos que 
puguin sorgir.

2

Es pot tenir iniciativa i actuar de manera autònoma sense tenir gaire 
confiança en un mateix. L’important és «llançar-se a la piscina» encara 
que no vegis clar què passarà després, que pensis que no te’n 
sortiràs, que t’estàs equivocant, que fracassaràs, etc. La persona 
amb iniciativa i autònoma es llança encara que tingui por i no confiï 
en ella mateixa.

3

Quan una persona actua i pren decisions és probable que en algun 
moment s’equivoqui o topi amb dificultats. Per això és important ser 
perseverant (no abandonar a la primera), proposar altres sortides i/o 
assumir l’error com a part del procés i com un aprenentatge.  

4

Quan es pren la iniciativa en alguna acció (per exemple, liderar un 
projecte d’una assignatura amb un grup de la classe), és molt 
important ser conservador, no arriscar i, en cas que sorgeixi algun 
problema, optar per la solució més ràpida sense tenir gaire en compte 
les opinions de la resta, perquè, si no, és impossible posar-se d’acord 
i avançar amb la feina.

5
Quan s’ha optat per alguna idea i en posar-la en pràctica comencen 
a sorgir imprevistos i impediments, el millor que es pot fer és deixar-ho 
córrer, perquè el més probable és que la idea no fos bona. 

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per comprovar si ja la tinc assolida: Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Iniciativa i Autonomia

...
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V F

6

Abans d’actuar és important analitzar amb calma tant les possibilitats 
com les limitacions de l’acció que es vol dur a terme. Identificar les 
possibilitats ajuda a treure el màxim rendiment de les nostres 
actuacions, i identificar les limitacions permet minimitzar i prevenir els 
errors i triar els camins més adequats. 

7

Sóc una persona amb iniciativa perquè davant dels problemes sóc 
capaç d’afrontar-los, trobar-hi solucions i dur-les a la pràctica. A més, 
sóc capaç d’escollir davant de diferents situacions i de calcular i 
assumir els riscos de la meva decisió. Actuo amb creativitat, 
responsabilitat i perseverança. 

Per demostrar que és vertader, explica algunes situacions en què hagis 
actuat d’aquesta manera.

8

Sóc una persona capaç de funcionar de manera autònoma quan és 
necessari. Sóc capaç de decidir amb criteri propi, seguretat i confiança, 
i puc afrontar situacions sense necessitat de rebre ajuda o supervisió 
permanent. 

Per demostrar que és vertader, explica algunes situacions en què hagis 
actuat d’aquesta manera.
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1 Vertader. 

2
Fals. La confiança en un mateix és un element important de l’autonomia i la 
iniciativa. No només es tracta de llançar-se, sinó de fer-ho amb seguretat i 
confiant en les pròpies capacitats per augmentar les possibilitats d’èxit. 

3 Vertader. 

4

Fals. La iniciativa també implica ser creatiu, mostrar disposició als canvis i a la 
innovació (perquè són oportunitats d’aprendre coses noves), imaginar, portar 
a terme les idees i propostes, i buscar les millors solucions (no les més ràpides). 
I quan es lideren projectes és important treballar en equip de manera cooperativa 
i flexible. 

5

Fals. Quan es posa en pràctica una idea és normal que sorgeixin imprevistos, 
dubtes o impediments. L’important en aquests moments és mantenir la 
motivació per perseverar, buscar alternatives, pensar altres fórmules, etc., amb 
l’objectiu de materialitzar la idea amb èxit.

6 Vertader. 

7 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

8 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

m Solucions
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1: Tinc iniciativa? Sóc autònom/a? 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Iniciativa i Autonomia

Individual Grupal

Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

A la nostra vida quotidiana, i per funcionar adequadament, 
hi ha moltes situacions o moments que requereixen d’un 
cert grau d’autonomia i d’iniciativa.

El que et proposem és que reflexionis sobre la teva 
capacitat d’actuar amb autonomia i iniciativa. En cadascuna 
de les situacions que t’indiquem, marca les opcions que 
més s’ajustin a la teva actuació. Veuràs que en cada cas 
t’hem posat un exemple. Tens dues opcions: respondre com actuaries utilitzant 
l’exemple o bé pensar alguna situació similar en què t’hagis trobat i marcar 
l’opció que s’ajusti més a com vas actuar. Triïs l’opció que triïs, hauràs d’explicar 
i justificar la resposta que hagis marcat.

m Quan he de prendre una decisió:

 No crec que a la vida s’hagi de decidir sempre. Jo em deixo portar pel 
moment, prefereixo improvisar.

Triï el que triï, segur que m’equivoco; per tant, és millor no decidir.

Prenc la decisió amb confiança i tranquil·litat. Espero no equivocar-me 
perquè si no potser em costarà més tornar-me a decidir la propera vegada.

Penso en els pros i els contres de cada situació, decideixo amb seguretat, 
confio en mi i, si no surt bé, prenc nota dels errors (em servirà per decidir 
millor la propera vegada).

Dubto, no estic segur, em poso nerviós. Trio, però sense confiar en la decisió.

Quan estic davant d’una situació en què he de prendre una decisió.

Per exemple: tinc una setmana per fer un treball de física que em sembla molt 
difícil i que a més no em ve gaire de gust fer. És un treball individual i és 
important per a la nota final. He de decidir si el faig o si ho deixo estar i 
assumeixo que suspendré l’assignatura.

Tinc iniciativa? Sóc autònom/a?PROVA 1

Exemple
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m Quan he de triar entre diferents opcions o possibilitats:

No crec que a la vida s’hagi de decidir sempre. Jo em deixo portar pel moment, 
prefereixo improvisar.

Abans de triar, examino tots els condicionants. Em decideixo per aquella 
que més s’ajusta al que vull i que implica el mínim risc possible.

 Ho faig a sorts, que decideixi l’atzar! És la manera més fàcil i ràpida. 

 Abans de triar, examino tots els condicionants i em decideixo per l’opció 
que més s’ajusta al que vull i puc fer encara que em suposi riscos, perquè 
arribat el moment els assumiré i afrontaré.

 Sempre acostumo a fer el que fa la majoria. Si molta gent ha triat aquesta 
opció, segur que és bona.

 Sempre trio l’opció que més m’agrada o m’interessa i no tinc en compte 
res més.

Quan estic davant d’una situació en què he de triar entre diferents opcions 
o possibilitats

Per exemple: A les tardes i els caps de setmana tinc força temps lliure i vull 
inscriure’m a alguna activitat. Me n’interessen moltes: handbol, escacs, hip-
hop, dibuix, ioga, guitarra… Però totes tenen horaris, temps de dedicació i 
preus diferents: algunes es fan durant el cap de setmana, i d’altres, entre 
setmana; en alguna hi ha col·legues i en d’altres no; en un parell ja hi tinc 
experiència i la resta són noves per a mi… Però només en puc fer una. 

Exemple
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m Quan estic davant d’una situació problemàtica:

No n’hi ha per tant. La gent busca problemes on no n’hi ha! 

 Analitzo la situació, identifico quin és el problema i les possibles solucions. 
Les poso a la pràctica amb seguretat i tranquil·litat, confiant que ho podré 
resoldre satisfactòriament. 

 Ho deixo passar. Amb una mica de sort, el problema se solucionarà sol o 
ningú no se n’adonarà…

 Analitzo la situació, identifico quin és el problema i com es podria solucionar. 
Demano a algú que m’ajudi a portar a la pràctica les possibles solucions 
perquè em sentiré més segur.

 Sé que la situació és problemàtica, però no sóc capaç d’afrontar-la perquè 
m’acostumo a bloquejar. Per tant, demano a algú que ho resolgui per mi.

Quan estic davant d’una situació problemàtica

Per exemple: Fa uns quants dies el meu pare em va demanar que anés al centre 
d’atenció primària i demanés informació sobre la targeta sanitària europea 
perquè marxem un mes fora i la necessitarem. Com que ni ell ni la meva mare 
no tenen temps d’anar-hi, m’ho va demanar a mi. Jo me’n vaig oblidar. Marxem 
d’aquí tres dies i potser ja no tindrem temps de fer tots els tràmits per tenir-la 
a temps.

Exemple
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m Quan he de prendre una decisió important per al meu futur:

Analitzo amb calma totes les opcions que tinc sobre la taula i trio la que 
més m’interessa a mi, perquè es tracta del meu futur i és important. Triar 
no em costa, però necessito suport per tirar-la endavant i assumir les 
responsabilitats que això suposa.

 Per les coses importants prefereixo que triïn per mi (els meus pares, els 
amics i les amigues, la meva parella, etc.). Em coneixen bé i, en canvi, jo 
sóc una mica cagadubtes. El que em diguin m’estarà bé!

 Com que m’acostuma a passar que mai no ho tinc del tot clar, demano 
consell. Si l’opció que m’aconsellen és diferent de la que jo havia pensat, i 
si l’altra persona té més experiència que jo, faré cas del que em digui. 
Almenys, si no surt bé, la responsabilitat serà compartida. 

 No hi ha cap decisió que sigui tan important per al futur! El que és important 
és el present, el dia a dia. No cal donar tantes voltes a les coses, és millor 
improvisar.

 Ho analitzo amb calma tenint en compte totes les variables i trio l’opció que 
més m’interessa i que crec que més em convé. A partir d’aquí, em planifico 
i actuo tenint en compte l’opció que he triat, em responsabilitzo de tot el 
que comporti haver escollit aquest camí i actuo segons les conseqüències. 

Quan estic davant d’una situació en què he de prendre una decisió 
important per al meu futur

Per exemple: Aquest any acabo 4t d’ESO i he de decidir què vull fer a partir 
d’aquí. Vull seguir estudiant o vull començar a buscar feina? Si em decideixo 
per estudiar, em matriculo a batxillerat o busco un cicle formatiu que m’interessi? 
Quina opció serà millor per al meu futur professional?

Exemple
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Dinàmica: Elaborar pressupostos
Fitxa 1

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Iniciativa i Autonomia

Clients

CLIENT 1. Comanda:

6 texans model A, talla S

6 texans model A, talla L

10 texans model A, talla M

12 texans model B, talla M

CLIENT 2. Comanda:

15 texans model A, talla L

12 texans model A, talla XL

 5 texans model B, talla M 

 5 texans model B, talla L

 4 texans model C, talla S

10 texans model C, talla M

CLIENT 3. Comanda:

8 texans model A, talla S

20 texans model B, talla S

8 texans model B, talla L

15 texans model B, talla XL

10 texans model C, talla XL

Preus

1 Texà model A talla S: 20 € /21 € / 22 €

1 Texà model A talla M: 21 € / 22 € / 23 €

1 Texà model A talla L: 22 € / 23 € / 24 €

1 Texà model A talla XL: 23 € / 24 € / 25 €

1 Texà model B talla S: 20 € / 21 € / 22 €

1 Texà model B talla M: 21 € / 22 € / 23 € 

1 Texà model B talla L: 22 € / 23 € / 24 €

1 Texà model B talla XL: 23 € / 24 € / 25 €

1 Texà model C talla S: 30 € / 31 € / 32 €

1 Texà model C talla M: 31 € / 32 € / 33 € 

1 Texà model C talla L: 32 € / 33 € / 34 €

1 Texà model C talla XL: 3

Estocs

Model A, talla S / 20 €: en queden 10 peces

Model A, talla S / 21 €: no en queden

Model A, talla S / 22 €: en queden 14 peces

Model B, talla M / 21 €: no en queden

Model B, talla L / 22 €: en queden 10 peces

Amb la resta de models, no hi ha problemes d’estocs

Observacions

Per confeccionar els pressupostos, cal agafar el preu més baix de cada model.
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Dinàmica: Elaborar pressupostos
Fitxa 2

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Iniciativa i Autonomia

Pressupost client 1
Article Model Talla Quantitat Preu unitat Preu total

Total pressupost

Pressupost client 2
Article Model Talla Quantitat Preu unitat Preu total

Total pressupost
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Article Model Talla Quantitat Preu unitat Preu total

Total pressupost

Pressupost client 3



COMPETÈNCIA: 
RESPONSABILITAT

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Capacitat per prendre decisions des de la llibertat i dins del marc normatiu de 
manera conscient, acceptant i assumint les conseqüències dels actes que se’n 
deriven i de les decisions preses.

m Elements de la competència

 Conèixer, analitzar i aplicar els drets i deures en els diferents àmbits de la 
vida quotidiana en el context en què es viu.

 Tenir capacitat de moure’s i d’actuar des dels paràmetres de la llibertat i 
de les normes, entenent el significat real de cadascun d’aquests conceptes 
i respectant els límits. 

 Acomplir els compromisos adquirits en qualsevol àmbit de vida

 Realitzar les tasques i funcions amb què algú s’ha compromès, d’acord 
amb les seves exigències. 

 Ser conseqüent amb les decisions preses, assumint les conseqüències 
dels actes. 

 Actuar adequadament per a l’acompliment dels deures.

 Prendre decisions de manera racional, sense deixar-se portar pel primer impuls.

 Tenir una actitud de millora personal, sobreposant-se i aprenent dels errors 
o fracassos. 

 Fer les preguntes pertinents abans de fer una tasca que es desconeix.

 Tenir clares les fites per a l’assoliment dels objectius previstos i realitzar 
les tasques en el temps previst.

 Implicar-se en les feines que es porten a terme en qualsevol àmbit i fer-les 
amb qualitat.

1

Responsabilitat
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Idees clau

m Què he de tenir en compte

La responsabilitat és una competència clau quan vius en societat i està 
estretament relacionada amb el dret a decidir que tens en múltiples parcel·les de 
la vida. A la feina, en els estudis, quan condueixes un vehicle o quan surts amb 
els amics o les amigues, prens decisions i actues d’una manera o d’una altra. 
Aquestes decisions comporten conseqüències que has d’estar preparat o 
preparada per assumir. I si no ho estàs, és prudent que te n’estiguis.

Has de saber que el teu entorn social t’exigeix comportaments responsables. 
Ho fa a través de codis normatius formals (el Codi penal, el codi de circulació, la 
legislació laboral…) i informals (posar a disposició informació que pot ajudar 
altres persones, arribar puntual quan quedes amb amics o per motius 
professionals, entre d’altres), però és important que no ho visquis com una 
qüestió externa, sinó com un fet de maduració personal. Quan ets jove és normal 
reclamar quotes de llibertat sobre el teu temps, els teus estudis, la feina, el teu 
espai a casa, etc., però la llibertat necessita la responsabilitat per tal de fer-ne 
un exercici correcte. 

m En resum:

 La responsabilitat implica fer-se càrrec de les decisions que es prenen en 
diferents àmbits de la vida.

 Abans de prendre decisions de més o menys importància, has de pensar 
en les possibles conseqüències i valorar si te’n pots fer càrrec.

 Pot ser útil sol·licitar assessorament, informació o orientació a altres persones 
més qualificades quan et trobes en una situació en la qual no estàs segur 
o segura de poder assumir certa responsabilitat.

 La responsabilitat camina en paral·lel amb la llibertat. Com més llibertat, 
més responsabilitat. No pots aplicar el dret a decidir respecte de la teva 
llibertat de fer, de ser, de sentir, sobretot si aquest ús afecta altres persones 
i, en canvi, no acceptar les conseqüències que no t’agradin, senzillament 
perquè no són còmodes o agradables. 

 Si la llibertat és un dret, en certa manera la responsabilitat és un deure. 
Convivint en societat un individu disposa de drets, però també de deures, i 
només podrà gaudir dels primers si compleix amb els segons. La 
responsabilitat és una competència que afecta tant els drets com els deures.

2



Responsabilitat  04

m Conceptes clau

Llibertat: Estat o condició de qui és lliure, de qui no està subjecte a un poder 
estrany, a una autoritat arbitrària, de qui no està constret per una obligació, 
un deure, una disciplina, una condició onerosa, etc.

Dret: Facultat d’exigir allò que ens és degut, de fer allò que la llei no defèn, 
de tenir, exigir, usar, etc., allò que la llei o l’autoritat estableix a favor nostre 
o ens és permès per qui pot. 

Deure: Allò que hom és constret a fer, deute imposat per una llei, un 
contracte, una prometença, les conveniències socials, la gratitud, etc.

Coherència: Connexió, relació estreta d’idees que s’acorden entre elles.

Compromís: Obligació contreta per una promesa, una paraula donada, etc.

 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

Responsabilitat és sinònim de compromís, entenent que quan assumeixes unes 
tasques, un projecte o qualsevol assumpte parlat i acordat amb altres persones, 
assumeixes la responsabilitat de complir els acords presos i, en el cas de no 
aconseguir-ho, has d’estar preparat o preparada per assumir-ne les 
conseqüències. Alguns exemples són: el compromís laboral, una promesa a un 
company o companya, la compra d’un objecte (un cotxe, una casa…), etc.

Si coneixes i domines aquesta competència evitaràs, per exemple, cometre 
certes imprudències si surts a la nit amb els amics i les amigues, com ara pujar 
al vehicle d’algú que hagi begut, i tindràs previst amb la resta del grup o en 
solitari, si la gent no participa de l’opció responsable, alguna alternativa per tornar 
a casa sense córrer perills evitables. 

Si la teva dedicació principal és formar-te i estudiar, la teva responsabilitat és 
aprofitar l’espai educatiu i l’oportunitat de créixer com a persona i construir el 
teu projecte professional. Molts infants i joves al món no tenen aquesta opció i 
es veuen obligats a treballar ben aviat per ajudar l’economia familiar. Estudiar és 
un dret, però també un deure per part teva i t’obliga a donar el màxim de les 
teves capacitats durant el temps que estiguis en formació. La teva educació té 
un cost molt elevat cada dia que assisteixes a l’aula, i l’abandonament o la 
deixadesa té conseqüències per a tu (menys oportunitats laborals en el mercat 
de treball) i conseqüències per a la societat (tots hem aportat mitjans per pagar 
els teus estudis i aquests recursos s’han desaprofitat i es podrien haver dedicat 
a altres accions, com ara l’ajuda al desenvolupament a països amb pocs recursos, 
per exemple). 

3
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per comprovar si ja la tinc assolida: Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Responsabilitat

Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar la 
teva actuació i posició responsables. Davant de cada afirmació, es tracta que 
responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1
Totes les persones tenim uns drets i uns deures que s’accepten com 
a universals, que asseguren la bona convivència i que estan basats 
en dos grans pilars: la llibertat i la igualtat.

2
Només es pot viure amb llibertat si no t’imposen límits, perquè en 
cas que n’imposin ja t’estan coartant la llibertat.

3
Quan una persona adquireix un compromís està assumint l’obligació 
i/o la responsabilitat d’acomplir-lo. 

4
Per prendre qualsevol decisió important, no s’ha de pensar gaire 
en les conseqüències que pot tenir perquè, si no, no ens decidiríem 
mai a fer res. 

5
Quan s’assumeix una tasca o una feina que no s’ha fet mai abans, és 
bo fer-la sense preguntar perquè així et responsabilitzes dels resultats 
i aprens més.

6
Una actuació responsable davant de les feines i tasques que 
s’assumeixen requereix el màxim d’implicació d’un mateix. Només així 
s’aconsegueix un resultat òptim i s’assoleixen els objectius. 

7

Em considero una persona responsable perquè faig un bon ús dels 
meus drets i deures, i actuo respectant les normes i els límits de la 
llibertat. 

Per demostrar-ho, pensa i explica alguna situació en què hagis actuat 
d’aquesta manera.

8

Quan he de prendre una decisió important ho faig de manera racional, 
no em deixo portar pel primer impuls, penso en les conseqüències 
que tindrà aquesta decisió i m’asseguro que no seran negatives (ni per 
a mi ni per a altres persones).

Per demostrar-ho, pensa i explica alguna situació en què hagis actuat 
d’aquesta manera



Responsabilitat  06

1

Vertader. Sota el paraigua de la llibertat i la igualtat entre totes les persones es 
despleguen tots els drets i les obligacions que, si s’acompleixen, garanteixen 
la convivència. És responsabilitat de cada individu acomplir-los i respectar-los, 
i una obligació de l’estat vetllar perquè sigui així (que les persones gaudeixin 
dels drets i compleixin els deures).

2

Fals. Fins i tot la llibertat té uns límits. Per posar un exemple: un jove o una jove 
que decideix lliurement abandonar l’escola està incomplint una obligació (el 
deure d’estar escolaritzat fins a finalitzar l’educació secundària obligatòria) i 
rebutjant un dret que li correspon (dret a l’educació).

3

Vertader. Assumir un compromís té unes conseqüències: adquireixes una 
responsabilitat o una obligació de la qual, moralment, no et pots desdir. Per 
això és important, abans de comprometre’t, pensar bé què t’implicarà i tenir la 
seguretat de poder i voler acomplir-ho.

4
Fals. Totes les decisions tenen conseqüències (algunes vegades bones i d’altres 
dolentes). Per això és important, abans de prendre una decisió, pensar en les 
conseqüències que tindrà i, sobretot, assumir-les i responsabilitzar-se’n.

5

Fals. Tot i que de vegades és bo experimentar i actuar de manera autònoma, 
per norma general és més adient preguntar, informar-se, analitzar les possibilitats 
de sortir-se’n i les conseqüències que tindrà la nostra actuació, etc. 

Aquesta és una veritable actuació responsable davant de noves tasques o 
feines. 

6 Vertader. 

7 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

8 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

m Solucions
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1: Em responsabilitzo… No em responsabilitzo… 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Responsabilitat

Individual Grupal

Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

En el nostre dia a dia hem de prendre decisions i afrontar 
situacions que requereixen una posició i una actitud 
responsables cap a nosaltres mateixos i cap al nostre entorn.

El que et proposem a continuació és que pensis com actues 
i amb quin nivell de responsabilitat ho fas. En cadascun dels 
casos que t’indiquem, marca l’opció que més s’ajusti a com 
actues davant d’aquestes situacions. 

Hauràs de posar un exemple real per demostrar que actues com has dit.

Em responsabilitzo… No em responsabilitzo… PROVA 1

m Quan em comprometo amb algú o amb alguna cosa:

Per exemple: 

Quan em comprometo a ajudar un amic o una amiga a fer un treball.

 Quan em comprometo a fer un encàrrec que m’han demanat a casa.

 Quan assumeixo una feina de la qual depenen altres persones.

Exemple

Com que és un favor, si puc ho faré, però si no ja explicaré per què no ho he fet.

 De vegades em penedeixo d’haver-m’hi compromès, però tot i així ho duc a 
terme. Ara bé, si el resultat no és el que esperava, ja no és cosa meva, no 
és problema meu.

 Acostumo a complir els meus compromisos. Per tant, faré el que s’espera 
de mi i m’hi esforçaré. Si no surt bé, entenc que la responsabilitat és 
compartida perquè jo no me n’he sortit i perquè l’altre ha decidit voluntàriament 
confiar en mi.

 Sempre dic les coses sense pensar. La gent que em coneix ja ho sap i, per 
tant, ja saben que és molt difícil que ho faci.

 Sempre compleixo els meus compromisos. Quan decideixo comprometre’m 
amb algú és perquè abans ho he pensat, he arribat a la conclusió que ho 
puc fer i perquè sóc capaç d’assumir les conseqüències de la meva decisió.
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 Sempre analitzo la situació amb calma: què m’implicarà, si estic preparat o 
preparada per assumir-ne les conseqüències, si és la que més em convé o 
em ve de gust, si m’hi sentiré còmode, etc.

 No penso, em deixo portar pel primer impuls. 

 No hi dono gaires voltes. Decideixo el que em sigui més fàcil. 

 Abans de decidir ho penso amb deteniment. Tot i que de vegades em costa 
saber què he d’analitzar, m’esforço per assegurar-me que prenc una decisió 
meditada i que després no me’n penediré.

 Em prenc uns minuts abans de decidir. No deixo que passi gaire temps 
perquè, si no, no m’acabo decidint per res.

Exemple

m Quan he de prendre una decisió

Per exemple: 

 Quan he de decidir-me entre dues opcions (anar al cinema o a prendre 
alguna cosa).

 Quan he de prendre una decisió important (triar els estudis).
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Quan cometo algun error o fracasso en alguna cosa que m’he proposat, 
només ho torno a internar si no em suposa gaire esforç.

 Moltes vegades m’agradaria tornar a provar-ho, però no me’n veig capaç. Sé 
que seria bo tornar a intentar-ho, però tiro la tovallola més vegades de les 
que voldria.

 Quan una cosa no em surt bé a la primera, no ho torno a provar. Crec que 
és una pèrdua de temps.

 Sempre persevero davant de situacions que, a la primera, no he resolt bé. 
Tot i així, preferiria que les coses que em proposo em sortissin bé el primer 
cop que les faig.

 Entenc que els errors o els fracassos són una oportunitat per millorar. Quan 
una cosa no surt bé a la primera, sempre ho torno a provar prenent nota del 
que no va funcionar el primer cop i buscant altres possibilitats o alternatives.

Exemple

Quan no he resolt bé alguna situació

Per exemple:

 Quan no he superat algun examen o prova. 

 Quan he comès algun error o he fracassat en alguna cosa que m’havia 
proposat.
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Mai no em plantejo objectius. Vaig fent sobre la marxa.

 Tinc clar què vull millorar, fer o canviar i per què. Penso què hauré de fer per 
aconseguir-ho, què necessitaré, quant temps tardaré, i ho faig. 

 De vegades em plantejo algun objectiu, però sense tenir gaire clar per què 
vull fer-ho. 

 Alguna vegada penso en els canvis o en les millores que vull fer i, a partir 
d’aquí, em plantejo objectius per aconseguir-ho. Però sovint no aconsegueixo 
portar-ho a terme perquè no havia pensat què m’implicaria.

 Sempre penso en allò que vull millorar, fer o canviar de la meva vida. El que 
em passa és que alguna vegada tinc dificultats per tirar-ho endavant o 
m’adono que era més difícil del que em pensava perquè no em planifico del 
tot bé.

Exemple

Quan vull fer, millorar o canviar alguna cosa

Per exemple: 

 Quan em proposo aprovar una assignatura que arrossego del curs anterior 
per poder passar al curs següent sense assignatures pendents.

 Quan vull millorar els meus coneixements de mecànica per poder treballar. 

 Quan decideixo fer alguna activitat nova per ocupar el meu temps lliure.
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Dinàmica: Organitzem una festa sorpresa!
Fitxa 1

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Responsabilitat

Persones convidades a la festa:

Nre. total de persones convidades:

Llista de la compra

Pressupost estimat:
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Dinàmica: Organitzem una festa sorpresa!
Fitxa 2 i 3

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Responsabilitat

Organització individual

Què he de fer (tasques que m’han tocat):

Com ho faré (què necessito, quan ho faré, quin ordre seguiré, amb qui he de parlar, de 
qui depenc, qui depèn de mi, etc.):

Organització del grup

Passos a fer: Què Qui Quan Altres

Primer

Segon

Tercer

Quart

Cinquè

Sisè

Setè

Vuitè

Novè

Desè

Onzè

Dotzè
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Previsió de possibles incidències Resolució

E

E

E

E

E



COMPETÈNCIA: 
VISIÓ CRÍTICA 
I ANALÍTICA

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Capacitat per analitzar l’estructura i la consistència dels fets o de les proposicions 
que en general s’accepten com a vertaders en la vida quotidiana aplicant 
processos de recerca i decisió.

m Elements de la competència

 Utilitzar procediments bàsics per al treball intel·lectual autònom: cerca i 
selecció d’informació, contrast, anàlisi, síntesi i avaluació crítica, promovent 
el rigor intel·lectual i l’originalitat en el plantejament de problemes.

 Argumentar de manera coherent el pensament propi de manera oral i 
escrita, contrastant-lo amb altres posicions i argumentacions.

 Adoptar una actitud crítica i reflexiva davant de diferents qüestions 
fonamentant adequadament les pròpies idees i decisions.

 Establir relacions de causa-efecte en fets o dades. 

 Davant d’una situació, presentar alternatives sorgides de l’anàlisi des de 
diferents perspectives, avançant possibles conseqüències en cada cas.

 Preocupar-se per estar ben informat o informada i mostrar curiositat per 
una gamma variada d’assumptes.

 Extreure els elements crítics d’un fet o informació per procedir amb una 
anàlisi global i des de diferents angles de visió.

 Tenir una actitud oberta i respectuosa vers les visions divergents del món 
i una actitud crítica davant de qualsevol tipus de discriminació social i la 
seva justificació.

1

Visió crítica i analítica

...
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 Mostrar-se flexible a l’hora de considerar alternatives i opinions, escoltant 
i comprenent les opinions dels altres.

 Reconèixer i analitzar els prejudicis, les predisposicions, els estereotipis i 
les tendències egocèntriques que poden interferir en el propi pensament.

 Tenir capacitat de plantejar i definir clarament termes, problemes, preguntes 
o preocupacions, evitant generalitzacions simples o pensaments 
dicotòmics.

 Davant d’assumptes de diversa complexitat, tenir capacitat de mantenir 
un ordre en el procés de raonament i cercar la informació pertinent per 
contrastar i construir una actitud i un discurs propis.

 Utilitzar habilitats crítiques en la vida quotidiana per fer eleccions 
suficientment fonamentades en qüestions personals, familiars, de la 
comunitat, etc.

Idees clau

m Què he de tenir en compte

Has de saber que com a contraposició al pensament crític i analític hi ha el 
pensament únic, que implica la imposició de les idees i els interessos de grups 
de pressió política i econòmica menyspreant i descartant altres visions o 
plantejaments que no són els seus, i utilitzant els mitjans de comunicació i les 
estructures de l’estat com a instruments de divulgació del seu ideari. El nazisme 
és un exemple d’aquests moviments que imposen el pensament únic. 

Hi ha diferents tipus de pensaments. Per exemple: 

 El pensament causal ens ajuda a localitzar l’origen o la causa del problema. 
És l’habilitat de dir «el que passa aquí és…» i donar un diagnòstic encertat 
de la situació. Els que no tenen aquest pensament ho atribueixen tot a la 
mala sort o bé es queden sense paraules davant d’un problema interpersonal.

 El pensament alternatiu ens permet imaginar el major nombre de solucions 
a un problema determinat.

 El pensament conseqüència serveix per preveure les conseqüències de 
les nostres actituds i dels nostres comportaments (d’allò dit o no dit o d’allò 
fet o no fet).

2

...
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 El pensament de perspectiva és l’habilitat cognitiva que ens permet situar-
nos en el lloc de l’altre. És el pensament que fa possible l’empatia o sintonia 
afectiva amb els altres. És el pensament que fa possible l’amor, i per tant, 
ens fa éssers humans.

 El pensament de mitjans/fins ens serveix per fixar-nos objectius i 
organitzar els mitjans de què es disposa per aconseguir la finalitat marcada 
en l’objectiu.

Cada pensament té un objecte, que pot ser:

 Concret, fa referència a alguna cosa que podem sentir.

 Abstracte, implica pensar en un conjunt d’idees, en les relacions entre les 
coses, en com estan organitzades, etc. Tota planificació requereix el 
pensament abstracte, a través del qual accedim a les lleis, teories, etc.

m Conceptes clau

Pensament crític: Tipus concret de pensament que analitza la validesa 
dels raonaments que es consideren com a veritables. Aquest pensament 
comporta qüestionar les afirmacions pròpies i alienes, i ser conscients 
dels prejudicis i les falsedats acceptades per costum o per coherència 
amb el sistema dominant de creences.

 Contrastar: Comprovar l’exactitud, autenticitat o qualitat d’una cosa o 
informació. També és mostrar característiques molt diferents de dues 
coses oposades i comparades entre elles. 

 Idees falses o errònies: Concepcions errònies d’un tema, però corregibles 
i reversibles, i que no presenten una càrrega emocional gaire gran. Solen 
aparèixer en situacions diàries, generalment per manca d’informació.

 Informació: Tot allò que un ser humà és capaç de percebre, incloent-hi 
les comunicacions escrites i orals, les imatges, l’art o la música.

 Opinió: Judici sobre alguna cosa qüestionable. També és el concepte que 
es té respecte d’alguna cosa o d’algú. Per exemple: «En la meva opinió, 
es tracta d’un gran jugador».

 Judici de valor: Judici basat en un conjunt particular de valors o un 
sistema de valors específic. Tracta sobre el que és correcte o equivocat 
d’alguna cosa, o la seva utilitat sobre la base d’una comparació.

 Creença: Qualsevol cosa que s’accepta com a vertadera en una 
determinada època o per un grup humà determinat, al marge del procés 
científic d’hipòtesi i comprovació.

 Llibertat d’expressió: Dret de tot individu a expressar idees lliurement, i 
per tant sense censura. És un dret fonamental recollit en l’article 19è de la 
Declaració Universal dels Drets Humans, i la majoria dels sistemes 
democràtics també l’assenyalen.
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 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

Una mateixa notícia publicada a mitjans escrits o emesa per la televisió pot ser 
explicada de manera molt diferent, intentant influir en l’opinió que puguis tenir. 
Molts mitjans de comunicació estan. Aquí tens un enllaç amb opinions sobre 
aquest tema. És necessari qüestionar la informació i les opinions que arriben de 
mitjans oficials! 

www.rebelion.org/noticia.php?id=71428

Molts avenços que han fet la humanitat i les societats han estat conseqüència 
de l’actitud crítica de persones que han defensat el que pensaven enfront d’una 
majoria de gent que ho veia diferent. Per exemple:

 Copèrnic va defensar, en el segle XVI, la teoria que la Terra girava al voltant 
del Sol i no a l’inrevés com deia la comunitat científica i l’Església.

 Clara Campoamor va aconseguir incloure la igualtat de sexes davant de 
la llei durant la Segona República en una societat dominada pels homes.

Coneixes la pel·lícula L’onada? Posa de manifest com es pot manipular les 
masses a través d’uns codis simples de comportament basats en la força de la 
disciplina, la força del seguiment a un conjunt de regles, la força de l’orgull i el 
sentiment de pertinença al grup. En l’enllaç següent pots veure un fragment curt 
de la pel·lícula en el qual es mostren les conseqüències del pensament únic:

www.youtube.com/watch?v=OM9uQ7iI63s&feature=related

3
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar la 
teva capacitat d’anàlisi crítica i analítica. Davant de cada afirmació, es tracta 
que responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1

Les afirmacions següents estan basades en prejudicis i estereotips:

 Un home no pot fer la feina de casa igual de bé que una dona.

 Les persones immigrants reben més ajudes i prestacions que 
les autòctones.

 Els catalans són avars i avorrits, els andalusos són mandrosos 
i els madrilenys són fatxendes.

2

Per funcionar correctament a la societat actual, és important tenir les 
idees molt clares sobre els temes que ens afecten. Per això és 
important raonar els propis pensaments i opinions i no deixar-se 
influenciar pels altres. Contrastar el que penses amb el que pensa la 
resta de gent no és un bon exercici perquè et pot confondre i et 
poden «menjar el coco».

3

La discriminació és un tractament d’inferioritat que es fa a una persona 
o a un col·lectiu, i es pot discriminar per moltes causes: raça, sexe, 
origen, idees, religió, posició social o econòmica, etc. Atès que els 
instruments legislatius principals (entre aquests, la Constitució) afirmen 
que totes les persones som iguals davant de la llei i que no es pot 
discriminar per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social, qualsevol acte de 
discriminació greu pot ser delicte i, per tant, és condemnable i punible.

...

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per comprovar si ja la tinc assolida: Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Visió crítica i analítica



Visió crítica i analítica  07

V F

4

Els mitjans de comunicació són una bona eina per estar informat i per 
formar-se una opinió pròpia. Però cal estar alerta perquè, aquests 
mitjans moltes vegades transmeten estereotips (per exemple, de les 
persones immigrades). Per això cal mirar, llegir i escoltar les 
informacions amb ànim crític i analític.

5

De vegades opinem sobre temes polèmics sense estar-ne gaire 
informats. El que caldria fer abans d’entrar en un debat sobre un tema 
que genera controvèrsia o discussió és: buscar informació (a mitjans 
de comunicació, parlant amb persones que coneixen el tema, etc.), 
contrastar-la (comparar tota la informació que hem obtingut), analitzar-
la (comprendre-la assegurant que és rigorosa i vàlida), sintetitzar-la i 
avaluar-la de manera crítica (quedar-se amb les idees principals, 
analitzar-les, posar-les en dubte, etc.) fins que aconseguim tenir una 
opinió pròpia sobre el tema gràcies a aquest procés de treball. Ara sí 
que estem més preparats per opinar i discutir!

6
Totes les opinions, mentre estiguin argumentades, són igual de vàlides, 
defensables, respectables i justificables. 

7
Sóc capaç d’explicar de manera crítica i analítica la situació de crisi 
actual (econòmica i social), argumentant les meves idees.

Per demostrar-ho, explica-ho breument al tutor o a la tutora.

8

Sóc capaç d’identificar una situació de discriminació cap a una 
persona o grup del meu entorn proper (escola, barri, municipi, etc.), 
puc reconèixer i explicar quins estereotips o prejudicis estan operant 
i puc fer-ne una anàlisi crítica rebatent els arguments que utilitzen les 
persones o grups que estan discriminant. 

Per demostrar-ho, explica-ho breument al tutor o a la tutora.
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1 Vertader. 

2

Fals. Sí que és cert que cal formar-se una opinió pròpia sobre els diferents 
temes que ens afecten, però les opinions i les idees pròpies sempre és bo 
contrastar-les amb les d’altres persones (tant si pensen com nosaltres com si 
no), perquè ens poden aportar informació que no teníem, altres punts de vista, 
noves visions o elements d’anàlisi, etc. 

Una opinió o idea sobre un tema concret, perquè sigui rica, sempre ha d’estar 
contrastada per altres visions, posicions o argumentacions. 

3 Vertader. 

4

Vertader. Els mitjans de comunicació, quan donen notícies en què els 
protagonistes són persones immigrades haurien de:

Comptar amb les persones immigrades com a font informativa.

Evitar l’ús d’un llenguatge discriminatori (il·legal, indocumentat) o que 
incorpori prejudicis genèrics en el tractament informatiu de la immigració.

No identificar una minoria ètnica o un col·lectiu concret de persones 
immigrades amb una determinada activitat il·legal.

Etc.

5 Vertader

6

Fals. És cert que tothom pot tenir la seva opinió, però no ho és que totes siguin 
justificables. Per exemple, defensar públicament un genocidi fent-ne apologia, 
per molt que argumentis aquesta posició, no es pot justificar i, a més, està 
penat perquè vulnera els drets humans universals.

7 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

8 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

m Solucions
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica transversal/personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova: Què n’opino? I què es pot fer?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Visió crítica i analítica

Individual Grupal

Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Què n’opino? I què es pot fer?

Amb aquest exercici et proposem que donis la teva opinió 
sobre diferents situacions d’actualitat que d’una manera o 
altra ens afecten, i que defineixis la teva actitud i pensis 
diferents actuacions que es podrien dur a terme davant 
d’aquestes situacions. 

Observa amb atenció les diferents fotografies i els vídeos 
que t’hem adjuntat. Cada foto o vídeo explica una situació 
diferent. 

Després d’observar cada foto i de mirar cada vídeo hauràs de:

1 m Identificar almenys dos elements de reflexió que et genera la foto o 
el vídeo. Per exemple, davant d’una imatge d’un centre municipal d’esports 
amb un cartell que diu que l’han tancat per manca de recursos:

 Aquesta foto em fa pensar que els joves cada vegada tenim menys espais 
i serveis per practicar esports.

 (…)

2 m Associar la imatge o el contingut del vídeo amb situacions de la teva 
realitat (ja sigui perquè la situació afecta directament algú proper o perquè 
d’alguna manera pot arribar a afectar en un futur). Per exemple:

 Un amic que practicava atletisme al centre municipal d’esports i que 
participava en diferents competicions s’ha quedat sense instal·lacions on 
poder entrenar-se.

PROVA 1
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3 m Plantejar almenys dues propostes d’acció dirigides a canviar, millorar 
o incidir en la situació que reflecteix la foto o el vídeo. Per exemple:

 Els joves que utilitzàvem aquestes instal·lacions ens podríem reunir i crear 
una plataforma d’afectats. Aleshores, podríem demanar una reunió amb 
l’Ajuntament per mirar de trobar solucions.

 Mentrestant, podríem crear un espai de discussió setmanal per buscar 
solucions alternatives, com per exemple…

Persona sense casa dormint al carrer

Desnonament d’una família

Dos elements de reflexió que em 
genera la foto:

Exemple/s de com aquesta situació 
afecta o pot afectar la meva realitat: 

Les meves dues propostes d’acció per 
canviar aquesta situació:
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Actuació de les forces de seguretat de 
l’estat contra una manifestació pacífica 
d’estudiants a València
Actuació de les forces de seguretat de 
l’estat contra una manifestació pacífica 
d’estudiants a València
Dos elements de reflexió que em 
genera el vídeo:

Exemple/s de com aquesta situació 
afecta o pot afectar la meva realitat:

Les meves dues propostes d’acció per 
canviar aquesta situació:

https://www.youtube.com/watch?v= 
Vkiiel6EA8o

Desnonament d’una família

Desnonament d’una família

Dos elements de reflexió que em 
genera la foto:

Exemple/s de com aquesta situació 
afecta o pot afectar la meva realitat: 

Les meves dues propostes d’acció per 
canviar aquesta situació:

https://www.youtube.com/watch?v=N1jC6KAEDkA
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Situacions

La immigració a debat

Dos elements de reflexió que em 
genera el vídeo:

Exemple/s de com aquesta situació 
afecta o pot afectar la meva realitat:

Les meves dues propostes d’acció per 
canviar aquesta situació:

Situacions

Cua de gent sense feina esperant per 
entrar a l’«oficina de empleo»
Dos elements de reflexió que em 
genera la foto:

Exemple/s de com aquesta situació 
afecta o pot afectar la meva realitat:

Les meves dues propostes d’acció per 
canviar aquesta situació:

https://www.youtube.com/watch?v= 
OcSoHf5ap2o

https://www.youtube.com/watch?v=OcSoHf5ap2o
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Enunciat del tema que m’ha tocat:

He de: 

 Defensar-lo (anar-hi a favor)

 Rebatre’l (anar-hi en contra)

Arguments que utilitzaré (idees per plantejar la meva posició):

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Dinàmica: Tribunal temàtic 
Fitxa 1

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Visió crítica i analítica
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Enunciat del tema de discussió:

Noms de la parella: 

  Li ha tocat defensar-lo (anar-hi a favor): 

  Li ha tocat rebatre’l (anar-hi en contra

Noms dels membres del jurat:

Arguments a favor i en contra de cada membre de la parella

Nom Nom

A favor En contra A favor En contra

Sentència

 Ha estat millor: 

 Perquè:

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Dinàmica: Tribunal temàtic. 
Fitxa 2

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Visió crítica i analítica



COMPETÈNCIA: 
ADAPTABILITAT

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica específica

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Capacitat per cercar i aplicar respostes constructives, eficaces i positives 
davant de situacions canviants en qualsevol àmbit de la vida, mostrant flexibilitat 
i versatilitat i ajustant-se a les necessitats pròpies i del context.

m Elements de la competència

 Presentar una bona disposició vers el canvi. 

 Tolerar i acceptar els canvis que es donen en qualsevol àmbit de la vida, 
ja siguin més o menys previsibles.

 Saber trobar respostes eficients a situacions noves de la vida quotidiana, 
mostrant flexibilitat i creativitat en la seva aplicació.

 Buscar noves maneres d’afrontar situacions habituals de manera més 
eficient.

 Saber identificar les competències necessàries per afrontar noves 
situacions que es donin en la vida quotidiana.

 Buscar mecanismes per desenvolupar competències que no s’han posat 
mai en joc i per activar noves competències.

 Saber buscar i aplicar solucions efectives davant de situacions noves o 
imprevistes.

 Percebre els canvis com una oportunitat per millorar el potencial propi en 
els diferents àmbits de la vida.

 Reflexionar sobre la millor manera de reaccionar davant de situacions 
imprevistes amb la finalitat de generar respostes constructives i eficaces.

1

Adaptabilitat

...
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Idees clau

m Què he de tenir en compte

Saps que vius en un món en canvi permanent i on la informació de què disposem 
com a societat es multiplica per dos cada deu anys aproximadament?

I que per aquesta raó avui moltes famílies, empreses i fins i tot governs 
planifiquen les seves necessitats i objectius amb una previsió de tres i sis 
mesos, quan abans ho feien amb dos i quatre anys?

Sabies que només les espècies i els éssers vius més adaptables a l’entorn i a 
la naturalesa han aconseguit sobreviure?

Què vol dir tot això? Doncs que t’ha tocat viure en un temps de transformació 
constant, en el qual les relacions entre països, empreses i persones generen 
noves necessitats a una velocitat vertiginosa. La solució als problemes que van 
sorgint implica generar nova informació i coneixements, i les persones que 
tenen una disposició contínua a aprendre noves maneres de fer, d’actuar, de 
treballar i que, fins i tot, són capaces de generar alternatives pròpies i d’èxit a  
problemes de caire social i empresarial, són les que tenen més possibilitats 
d’encaixar en el món en què vivim.

Per tant, hi ha una conclusió que es pot treure: és necessari conèixer 
detalladament el context en què vius, com canvia, i conèixer quins són els teus 
punts forts i els que has de millorar, i quines estratègies pots emprendre per 
aconseguir-ho.

2

 Davant de noves situacions, i si aquestes ho requereixen, tenir capacitat 
de modificar comportaments i estratègies habituals. 

 Valorar sistemàticament i automàticament la situació, l’entorn i les normes 
per prendre decisions i introduir canvis quan sigui necessari.

 Mostrar-se disponible a altres persones, oferint suport, materials i idees 
que facilitin conductes flexibles.

 Fomentar i aplicar estratègies de canvi per adaptar-se a les situacions 
variables del context en el qual es mou una persona.
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 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

Fa relativament pocs anys no existien els telèfons mòbils, ni les tecnologies 
simultànies de comunicació per Internet, com ara el xat, el Facebook o el 
WhatsApp. Imagina’t una situació en la qual una avaria general en els sistemes 
de telecomunicacions mundials et deixa sense poder utilitzar aquests mitjans 
de comunicació durant una setmana. Quines estratègies posaries en joc per 
mantenir el contacte amb els amics que tens més a prop i amb aquells que tens 
més lluny? Com ho faries per quedar amb ells? I què faries si algú a qui necessites 
o és important veure no apareix a l’hora i al lloc acordat? 

Un altre exemple de la importància de desenvolupar la competència d’adaptabilitat 
té a veure amb la feina i els ingressos econòmics. Avui és molt difícil aconseguir 
un treball indefinit en el temps, que et doni seguretat i que et garanteixi uns diners 
fixos cada mes. És normal treballar un temps curt, sortir del mercat de treball i 
cercar una nova feina durant un altre període de temps fins que aprofites una 
nova oportunitat. Aquest fet t’obligarà a adaptar-te a cada moment als recursos 
econòmics disponibles, a saber adquirir només els compromisos que pots pagar 
en cada moment (de lloguer d’habitatge, de roba, de vehicle, de components 
elèctrics, etc.). Només si et saps organitzar i cercar alternatives en cada moment, 
sabràs resoldre les situacions delicades que et tocarà viure.

Aquí tens un exemple molt gràfic del que representa dominar i posar en joc la 
competència d’adaptabilitat:

www.youtube.com/watch?v=P4hFbOm6VI8 

3

m Conceptes clau

 Canvi: Transició que passa quan es transita d’un estat a un altre. Per 
exemple, quan passem d’anar a l’escola a treballar en una empresa.

 Alternativa: Opció que es pot escollir entre diverses opcions possibles.

 Adaptació biològica: Procés pel qual milloren les possibilitats de 
supervivència d’individus que mostren una característica determinada.

 Adaptació social: Procés pel qual un grup o un individu modifica els seus 
patrons de comportament per adaptar-se a les normes que predominen 
en el context social en el qual es mou.
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar la 
teva capacitat d’adaptabilitat. Davant de cada afirmació, es tracta que 
responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1
Quan una persona té clars els seus objectius i hi actua d’acord, és 
impossible que sorgeixin imprevistos.

2

Per tenir disposició al canvi és necessari, primer, entendre i acceptar 
que els canvis estan presents a la nostra vida quotidiana, que són 
part del dia a dia i que no són fets estranys o puntuals. I després cal 
saber afrontar-los responent de manera positiva i flexible, entenent 
que són una oportunitat per millorar.

3
De vegades pot ser bo (i fins i tot necessari) canviar la manera 
d’afrontar situacions habituals.

4

El canvi és negatiu perquè altera la 
nostra manera de fer habitual. Per això 
és important intentar que a la nostra 
vida hi hagi el mínim de canvis possibles. 

5

Els canvis i les situacions noves ens donen l’oportunitat d’aprendre 
i d’adquirir noves capacitats i habilitats. 
Tant si creus que és vertader com fals, posa un exemple per justificar la teva 
resposta.

6 Els canvis o les situacions noves sempre es poden preveure.

7

M’adapto molt fàcilment als canvis perquè sempre que ha canviat 
alguna cosa a la meva vida ho he tolerat i acceptat bé, i m’he esforçat 
per afrontar la nova situació amb flexibilitat i modificant el meu 
comportament o la meva manera de fer les coses.

Per demostrar-ho, posa un exemple d’una situació i explica com vas actuar.

8

Puc recordar tres situacions que han ocasionat algun tipus de canvi 
a la meva vida, a la meva organització, a les meves relacions, etc., i 
en tots els casos he reaccionat amb calma, he generat respostes 
eficients i he estat flexible i transigent.
Per demostrar-ho, posa els tres exemples (poden ser petits o grans canvis; 
per exemple, des del canvi d’una data d’examen fins a un canvi de residència).

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica específica

Per comprovar si ja la tinc assolida: Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Adaptabilitat
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1
Fals. És cert que tenir les fites clares i planificar-se bé disminueix la possibilitat 
que sorgeixin situacions inesperades, però sempre hi pot haver imprevistos 
perquè no depenen només de nosaltres.

2
Vertader. “No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, 
sino la que responde mejor al cambio.” Charles Darwin.

3

Vertader. De vegades ens acostumem a fer una cosa sempre de la mateixa 
manera sense pensar que si busquéssim una altra manera de fer-la potser 
tindríem més bons resultats i seríem més eficients. Un exemple molt senzill: pot 
passar que ens acostumem a estudiar memoritzant el contingut sense entendre’l 
i que no pensem que utilitzant altres estratègies (subratllar els apunts, fer 
esquemes, fer-nos preguntes i pensar la resposta més adequada, mirar vídeos 
on s’expliqui el contingut, discutir sobre el temari amb altres companys o 
companyes, etc.) podem obtenir un resultat millor, aprendre més i millor i 
entendre el que estem estudiant de manera més ràpida.

4

Fals. El canvi no s’ha de veure com un fet negatiu, sinó com una oportunitat de 
millora. La nostra societat i la manera d’organitzar-nos cada vegada és més 
canviant i per això és important adaptar-nos a aquesta situació. A més, els 
canvis moltes vegades ens vénen de fora, no som nosaltres qui els decidim o 
busquem i, per tant, hem d’estar oberts a acceptar-los i a respondre-hi de 
manera eficient. 

5

Vertader. Quan s’ha d’afrontar una situació nova tenim l’oportunitat de posar 
en joc noves competències. Per exemple: imagina que tens un germà petit i 
que el teu pare et demana que durant les tardes te’n facis càrrec. Hauràs de 
ser responsable, organitzar-te millor el temps, aprendre a negociar amb el teu 
germà, aprendre qüestions relacionades amb la cura d’infants, ser creatiu o 
creativa per inventar activitats o jocs, etc.

6
Fals. És cert que alguns es poden preveure, però d’altres no, sobretot quan no 
depenen de nosaltres.

7 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

8 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

m Solucions
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica específica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1: M’adapto als canvis? 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Adaptabilitat

Individual Grupal

Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

En el nostre dia a dia és usual que apareguin situacions en 
qualsevol àmbit de la nostra vida que impliquin canvis. 

El que et proposem a continuació és que pensis com 
afrontes i t’adaptes a aquests canvis i en quin grau ho fas. 
En cadascun dels àmbits que t’indiquem, marca les 
opcions que més s’ajustin al teu grau d’adaptació al canvi. 
Hauràs de justificar la teva resposta amb un exemple real.

No tolero ni accepto els canvis, tant si són previsibles com si no. 

 Tolero i accepto els canvis només si són previsibles.

 Tolero i accepto els canvis, però no sé ni vull afrontar-los. 

 Tolero i accepto els canvis, i m’esforço i tinc interès a afrontar-los. 

 Tolero, accepto i afronto els canvis, i m’esforço per ajustar-me a la nova 
situació buscant respostes positives.

 Tolero, accepto i afronto els canvis, i m’ajusto a la nova situació trobant 
respostes eficients i aplicant-les de manera flexible i creativa.

Canvis o situacions noves en l’àmbit familiar

Per exemple: un canvi de residència, la separació del pare i la mare, la disminució 
dels ingressos familiars i, per tant, haver de deixar de fer activitats que ens 
agradaven, el naixement d’un germà o una germana, etc.

M’adapto als canvis?PROVA 1

Exemple



Adaptabilitat  08

 No tolero ni accepto els canvis, tant si són previsibles com si no. 

 Tolero i accepto els canvis només si són previsibles.

 Tolero i accepto els canvis, però no sé ni vull afrontar-los. 

 Tolero i accepto els canvis, i m’esforço i tinc interès a afrontar-los. 

 Tolero, accepto i afronto els canvis, i m’esforço per ajustar-me a la nova 
situació buscant respostes positives. 

 Tolero, accepto i afronto els canvis, i m’ajusto a la nova situació trobant 
respostes eficients i aplicant-les de manera flexible i creativa.

Canvis o situacions noves en l’àmbit de l’oci 

Per exemple: un canvi de plans d’última hora amb el grup d’amics i amigues, 
l’anul·lació d’una activitat que em venia molt de gust fer, el canvi d’horari d’una 
activitat extraescolar, etc.

 No tolero ni accepto els canvis, tant si són previsibles com si no. 

 Tolero i accepto els canvis només si són previsibles.

 Tolero i accepto els canvis, però no sé ni vull afrontar-los.

 Tolero i accepto els canvis, i m’esforço i tinc interès a afrontar-los. 

 Tolero, accepto i afronto els canvis, i m’esforço per ajustar-me a la nova 
situació buscant respostes positives.

 Tolero, accepto i afronto els canvis, i m’ajusto a la nova situació trobant 
respostes eficients i aplicant-les de manera flexible i creativa.

Canvis o situacions noves en l’àmbit dels estudis

Per exemple: quan ens posen un examen sorpresa, quan he de canviar d’institut, 
quan suspenc una assignatura que pensava que aprovaria, quan m’obliguen a 
fer classes de reforç, etc.

Exemple

Exemple
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No tolero ni accepto els canvis, tant si són previsibles com si no. 

 Tolero i accepto els canvis només si són previsibles.

 Tolero i accepto els canvis, però no sé ni vull afrontar-los. 

 Tolero i accepto els canvis, i m’esforço i tinc interès a afrontar-los. 

 Tolero, accepto i afronto els canvis, i m’esforço per ajustar-me a la nova 
situació buscant respostes positives.

 Tolero, accepto i afronto els canvis, i m’ajusto a la nova situació trobant 
respostes eficients i aplicant-les de manera flexible i creativa.

Canvis o situacions noves en l’àmbit laboral (si és el cas)*

Per exemple: un canvi de funcions i tasques del meu lloc de feina, una 
modificació de la jornada laboral, un canvi d’equip de treball, etc.

*En cas que no estiguis treballant o que no hagis treballat mai, intenta imaginar 
què faries davant d’alguna d’aquestes situacions.

Exemple
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Dinàmica: La revetlla de Sant Joan
Fitxa 1

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Adaptabilitat

Menú del sopar de la revetlla 

Llista de la compra (menjar i beguda)

Repartiment de tasques

Què Qui

Comprar la beguda

Comprar el menjar

Cuinar i/o preparar els plats que 
hagueu decidit

Comprar els petards

Preparar el pati: muntar les taules i 
cadires, decorar, parar la taula, 
etc.

Demanar permís a l’Ajuntament, 
buscar llenya i fusta per a la 
foguera i muntar-la

Preparar la música: triar els temes 
i fer una llista (per exemple a 
Spotify), aconseguir un ordinador i 
altaveus, muntar-ho, etc.

Avisar a tothom de l’hora del 
sopar, els diners que costarà, etc. 
Confirmar la gent que vindrà

Altres tasques:
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Dinàmica: La revetlla de Sant Joan
Fitxa 2

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Adaptabilitat

Situació actual:

m És divendres, són les vuit del vespre i està plovent a bots i barrals. A les 
notícies ja han dit que seguirà així tota la nit. No hi ha cap possibilitat que el 
temps millori.

m No podeu fer el sopar a dins la casa perquè hi ha els pares de la vostra amiga 
celebrant-ho amb la seva colla. 

m Divuit persones havien confirmat l’assistència, però avui cinc col·legues ja han 
dit que no poden venir per diferents motius. Per tant, havíeu fet la compra 
comptant amb 216 € i ara resulta que faltaran 60 €.

m Un dels que no pot venir (perquè està malalt) era l’encarregat de cuinar el 
primer plat del menú. Com que es troba molt malament no l’ha pogut fer. 

Quina és la meva proposta per poder celebrar la revetlla de Sant Joan:



COMPETÈNCIA: 
CONEIXEMENT 
DEL MÓN FÍSIC

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica específica

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Mobilització de sabers que han de permetre comprendre les relacions que 
s’estableixen entre les societats i el seu entorn, i fer un ús responsable dels 
recursos naturals, tenir cura del medi ambient, fer un consum racional i 
responsable, i protegir la salut individual i col·lectiva com a elements clau de 
la qualitat de vida de les persones. També inclou el desenvolupament i l’aplicació 
del pensament cientificotècnic per interpretar la informació, predir i prendre 
decisions.

m Elements de la competència

 Percebre l’espai físic des de l’entorn immediat fins a gran escala.

 Conèixer i analitzar la influència de les diferents activitats humanes sobre 
el món físic.

 Analitzar els hàbits de consum i la seva incidència en el medi.

 Demostrar esperit crític en l’observació de la realitat i en l’anàlisi dels 
missatges informatius i publicitaris.

 Saber aplicar els conceptes científics i tècnics i les teories científiques 
bàsiques en diversitat d’àmbits i de situacions de la vida. 

 Planificar i aplicar solucions científiques i tècniques utilitzant criteris 
econòmics i ecològics sostenibles per tal de satisfer les necessitats de la 
vida quotidiana. 

 Adoptar hàbits de consum responsable en la vida quotidiana.

 Conèixer i valorar els elements clau que milloren la qualitat de vida de les 
persones.

1

Coneixement del món físic

...
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 Intentar millorar i preservar les condicions de vida pròpia, de les altres 
persones i de tots els éssers vius.

 Conèixer els components físics i polítics de l’entorn proper (municipi, 
Catalunya, Estat espanyol i Europa).

 Tenir una visió global dels components físics i polítics de la resta del món.

Idees clau

m Què he de tenir en compte

Sabies que hi ha més de 925 milions de persones al món que passen gana i 
que més de 5 milions de nens moren cada any abans de complir els cinc anys? 
Mentre això passa, resulta que sobra menjar al món i que es llença una tercera 
part dels aliments que es produeixen en els països rics.

Als països rics, hi viu el 20% de la població mundial, es consumeix el 80% de 
tot el que hi ha disponible (tecnologia, roba, menjar, recursos naturals…) i es 
deixa el 20% restant per a la resta de la població mundial. Un individu del primer 
món és una càrrega 16 vegades major per al planeta Terra que un del tercer 
món. La causa principal del problema ecològic és el consum excessiu. 

Sabies que més de 1.000 milions de persones no disposen d’aigua potable en 
el nostre planeta? Sabies que al dia es perd l’equivalent a 40.000 camps de 
futbol de superfície de boscos? Sabies que gairebé el 80% de les lleis que 
s’aproven al Parlament espanyol són directrius que vénen de la Unió Europea 
(unió econòmica i política de vint-i-set estats independents, majoritàriament 
del continent europeu)?

«La selva precedeix l’home; el desert el segueix».
París, maig de 1968

2
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m Conceptes clau

 Medi ambient: Entorn o suma total d’allò que ens envolta i que afecta i 
condiciona especialment les circumstàncies de vida de les persones o la 
societat en el seu conjunt.

 Canvi climàtic: Qualsevol variació global del clima de la Terra, ja sigui per 
causes naturals o humanes, que afecta la temperatura, les precipitacions 
i la nuvolositat. 

 Ecologisme: Moviment social que cerca el desenvolupament de les 
societats humanes que garanteixi un futur confortable per a les noves 
generacions futures i el planeta.

 Sostenibilitat: Pretén ser una manera d’organitzar l’activitat humana de 
manera que la societat i els seus membres siguin capaços de satisfer les 
seves necessitats i expressar el seu potencial màxim en el present al 
mateix temps que es manté la biodiversitat i els ecosistemes naturals, i 
planejar i actuar per poder mantenir aquests ideals indefinidament.

 Reciclatge: Renovació o reprocessament de parts o elements d’un article, 
tecnologia o aparell, que, quan arriba al final de la seva vida útil, pot ser 
reutilitzat. 

 Estat: Àrea geogràfica delimitada amb un govern propi, que s’atribueix 
poder sobre el territori i la població i amb capacitat per participar en 
relacions internacionals amb altres països. 

 Consum responsable: Concepte que vol dir que els éssers humans farien 
bé de canviar els seus hàbits de consum, ajustar-los a les necessitats reals 
i optar per comprar productes que afavoreixin el medi ambient (que siguin 
biodegradables) o més justos socialment (comerç just, per exemple).
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 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

Actualment molts joves espanyols surten del país a causa de la crisi i la falta 
d’oportunitats de feina. Alemanya, el Brasil, Austràlia i la Xina són economies en 
creixement que ofereixen feina a aquests joves espanyols. Imagina’t que ets tu 
qui es planteja sortir d’Espanya, saps alguna cosa d’aquests països? Sabries 
ubicar en un mapa del món on és físicament cada un d’ells?

Quan li passes roba que ja no portes a un germà, una germana, un amic o una 
amiga, o quan dónes els llibres i el material escolar que ja no utilitzes, perquè 
són de l’any anterior, a un altre alumne, o quan li passes un CD, un mòbil o un 
llibre a un altre company, estàs tenint una actitud respectuosa amb el medi i un 
comportament sostenible, i evites la generació de més residus i frenes el cost 
ecològic i natural que això té per al planeta. 

Aquí tens alguns exemples gràfics per ampliar coneixements sobre aspectes 
com ara el canvi climàtic i accions de prevenció, per exemple el reciclatge: 

www.youtube.com/watch?v=lzf8yN1wo3o&feature=related

www.youtube.com/watch?v=wPxu63WtJI8&feature=related

www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4

3
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar el 
coneixement que tens del món físic. Davant de cada afirmació, es tracta que 
responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1
Fins fa uns anys no hi havia canvis importants en el clima. Per tant, 
qui ha provocat el canvi climàtic som els humans.

2
Aquestes poden ser algunes de les conseqüències de l’escalfament 
global del planeta: hi haurà més deserts, part dels gels polars es 
fondrà i el nivell del mar pujarà.

3
Algunes pràctiques que poden fer totes les persones per ajudar a 
frenar el canvi climàtic són: plantar arbres, estalviar energia i reciclar.

4
Una deixalleria és una instal·lació que permet fer una recollida 
selectiva de residus municipals per als quals no hi ha un sistema de 
recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

5
Les deixalles següents poden anar al contenidor groc: una llauna de 
tonyina, una bossa del súper, paper de plata, paper de cuina, un 
envàs de iogurt, una llauna de cola i una ràdio vella.

6

Existeixen diferents models per classificar 
els continents. Al nostre país dividim i 
classifiquem els continents del planeta 
en sis: Amèrica del Nord, Amèrica del 
Sud, l’Antàrtida, Euràsia, Àfrica i Oceania.

7
El meu municipi està situat a la comarca de (es pot posar el nom 

d’una comarca veïna), a la província de Barcelona, a la comunitat 

autònoma de Catalunya, a Espanya i al continent d’Europa.

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica específica

Per comprovar si ja la tinc assolida: 
Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Coneixement del món físic

...
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V F

8
La capital de la meva comarca és (a emplenar), la capital de Catalunya 
és Barcelona, i la d’Espanya és Madrid. 

9

Si volgués visitar la Torre Eiffel hauria d’anar a París (que és la capital 

de França); si volgués anar al Kremlin aniria a Moscou (que és la 

capital de Rússia). I si m’interessés conèixer la ciutat d’Amsterdam 

aniria a Bèlgica.

10
Alguns dels rius que neixen, moren o passen per Espanya són el 

Guadalquivir, l’Ebre, el Duero, el Danubi i el Miño.
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1
Fals. El clima ha anat canviant sempre, però el que passa és que en el darrer 
segle (i sobretot en les últimes dècades) s’ha constatat un petit augment de la 
temperatura mitjana del planeta, potser afavorit per l’activitat humana.

2 Vertader.

3 Vertader. 

4 Vertader.

5
Fals. Hi van tots menys el paper de cuina (que va al contenidor marró) i la ràdio 
vella (que s’ha de portar a la deixalleria).

6
Fals. És cert que la classificació varia en funció del país i/o continent, però al 
nostre país dividim els continents en cinc: Amèrica, Europa, Àsia, Àfrica i 
Oceania. També es pot afegir l’Antàrtida com a sisè continent.

7 Fals. La comarca és (a emplenar).

8 Vertader.

9
Fals. Les dues primeres ubicacions sí que són certes, però Amsterdam és la 
capital d’Holanda.

10 Fals. El Danubi passa per diferents països d’Europa, però no per Espanya.

m Solucions
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica específica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1: El reciclatge

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Coneixement del món físic

Individual Grupal

Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Relaciona cadascun d’aquests residus amb la destinació que li correspon:

El reciclatgePROVA 1

 Paper de cuina
Bolquers

Correspondència

Pots de vidre

Taps de suro

Ampolla de vi

Ràdio vella

Porexpan

Cristalls

Envàs de medicament

Envàs de iogurt

Closques d’ou

Ordinador vell

Flors seques

Paper d’alumini

Bossa de súper

Esprais

Capsa de sabates

Envasos de vidre

Oli de cotxe

Llauna de tonyina

Mirall

Pastilles caducades

Roba

Paper de regal

Pols d’escombrar

 Restes de pa

Flascó de vidre

Llauna de cola

Marro de cafè

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

Més informació: wwww.residuonvas.cat

Número

http://www.residuonvas.cat
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica específica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 2: Geografia política i física 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Coneixement del món físic

Individual Grupal

Geografia política i físicaPROVA 2

Ara et proposem un viatge pel món. Es tracta que 
vagis responent a les qüestions que se’t 
plantejaran. 

Bon viatge!

Comencem el viatge per la teva 
comunitat autònoma:

1  A quina comunitat autònoma correspon aquest mapa?

2  Coneixes quines en són les províncies?

3  Quina és la capital de la comunitat autònoma? Pots situar-la al mapa?

4  Ara situa al mapa el nom de la comarca on vius i la capital.

5  Situa-hi també tres comarques més. 

6  Sabries dir un altre municipi de la teva comarca?

7  Situa (aproximadament) al mapa un riu i una serralada o muntanya que 
coneguis. 

8  Per acabar, imagina que vas a passar el dia a la platja amb uns amics i 
amigues. Heu decidit anar a Salou. Sabries situar aquesta localitat al mapa? 
Saps a quina província pertany aquesta població? 
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Ara que ja t’has mogut per Catalunya, toca fer un tomb pel país:

1  A quin país correspon aquest mapa? 

2  Quina és la capital del país i a quina comunitat autònoma està situada? 
Marca-la al mapa. 

3  Podries situar dues comunitats autònomes més i dir-ne la capital?

4  Quines són les comunitats autònomes que limiten amb el mar Mediterrani?

5  Saps quines són les dues comunitats autònomes que limiten amb Catalunya? 

6  Sabries situar algun d’aquests rius: Miño, Tajo, Duero, Guadiana o 
Guadalquivir?

7  I alguna d’aquestes serralades: serralada Cantàbrica, Sierra Morena, 
Pirineus?

8  Per acabar, imagina que vas de vacances a Palma de Mallorca. Sabries 
situar-la al mapa? Saps a quina comunitat autònoma pertany?
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Per acabar, aniràs a fer una volta pel continent:

1  A quin continent correspon aquest mapa? 

2  Situa-hi el teu municipi, comunitat autònoma i país (i la capital). 

3  Saps el nom dels dos països que limiten amb Espanya? I les seves capitals?

4  Podries situar tres països més i dir-ne la capital?

5  Sabries situar la cadena de muntanyes dels Alps al mapa?

6  I el riu Danubi? Sabries dir dos països pels quals passa? 

7  Per acabar, imagina que vols visitar el Big Ben, el camp de futbol de Wembley 
i el palau de Buckingham. A quina ciutat aniràs? Aquesta ciutat és la capital 
del…? 



COMPETÈNCIA: 
SOCIAL I CIUTADANA

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica específica

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència 
i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i les pràctiques 
democràtiques. Exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la 
construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, 
solidària, responsable davant del compliment de les obligacions i els drets 
cívics i respectuosa amb la diversitat.

m Elements de la competència

 Conèixer l’existència de diferents perspectives per analitzar la realitat 
històrica i social del món, la seva evolució, les seves fites i els seus problemes.

 Comprendre l’aportació que les diferents cultures han fet a l’evolució i al 
progrés de la humanitat.

 Reflexionar sobre els fets i els problemes socials i històrics de manera global 
i crítica.

 Plantejar raonaments crítics sobre situacions reals i dialogar per millorar 
col·lectivament la comprensió de la realitat.

 Conèixer i comprendre els valors en què es fonamenten els estats i les 
societats democràtiques, les formes d’organitzar-se i el seu funcionament.

 Reflexionar críticament sobre els conceptes de democràcia, llibertat, 
igualtat, solidaritat, coresponsabilitat, participació i ciutadania.

 Conèixer i entendre els drets i deures recollits en les declaracions 
internacionals, en la Constitució espanyola i en l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya i la seva aplicació per les diferents institucions.

1

Social i ciutadana

...
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Idees clau

m Què he de tenir en compte

Sabies que hi ha més de 31 països amb règims de dictadura o de monarquies 
absolutes en les quals viuen entorn del 23% de la població mundial? Totes 
aquestes persones tenen limitats els seus drets i les seves llibertats. 

Les dones i les nenes representen les tres cinquenes parts dels 1.000 milions 
de persones pobres que hi ha al món. A més, les dones adultes sumen les dues 
terceres parts de la gent que no sap llegir ni escriure, i les noies són el 70% 
dels menors d’edat que no assisteixen a escola, entorn de 130 milions de noies 
en total.

Més del 90% de la immigració que hi ha al nostre país és a conseqüència de 
la manca d’oportunitats laborals i econòmiques dels seus països d’origen. 
Sabies que durant la dècada de 1960 més de dos milions d’espanyols van 
emigrar a altres països europeus per la mateixa causa? Més del 52% d’aquests 
immigrants espanyols no tenia cap contracte de feina quan van sortir del país. 
Avui la situació es repeteix i fa que més d’un milió de persones hagin abandonat 
Espanya des de 2008 per falta d’un horitzó laboral. 

Sabies que rebre educació és un dret com a 
ciutadà? I què actualment hi ha més d’un 30% 
dels joves que no es titulen amb l’ESO i entorn 
d’un 50% que no aconsegueix una formació 
professional o el batxillerat? És més fàcil de 
manejar un poble sense educació.

«Un poble instruït no es governa fàcilment», 
Ernesto Guevara.

2

 Valorar les diferències i reconèixer la igualtat entre els diferents col·lectius, 
i en particular entre homes i dones.

 Mostrar un comportament coherent amb els valors democràtics, construint, 
acceptant i practicant normes de convivència d’acord amb aquests valors.

 Conèixer i acceptar els drets i els deures cívics, les llibertats i les 
responsabilitats.

 Utilitzar el judici ètic per prendre decisions.

Imatge: 
Manifestació per abolir el treball dels infants, Nova York, 1 de maig de 1909.
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m Conceptes clau

 Llibertat: Capacitat d’escollir. És una idea que inclou el fet de no estar 
sotmès a un subjecte diferent d’un mateix. És també una facultat que 
permet a la persona decidir si vol fer alguna cosa o no, la fa lliure, però 
també responsable dels seus actes.

 Democràcia: Forma d’organització de grups de persones, la característica 
predominant de la qual és que la titularitat del poder resideix en la totalitat 
dels seus membres, fent que la presa de decisions respongui a la voluntat 
col·lectiva dels membres del grup.

 Drets humans: Es defineixen generalment com aquelles llibertats, 
facultats, institucions o reivindicacions bàsiques que corresponen a tota 
persona pel simple fet de la seva condició humana, per tal de garantir-li 
una vida digna.

 Constitució: Conjunt de principis fonamentals o precedents establerts 
segons els quals un estat o una altra organització es governa. És la norma 
jurídica fonamental que defineix l’estructura, els procediments, les 
prerrogatives, els drets i les responsabilitats del govern i dels ciutadans. 
A l’Estat espanyol, la Constitució vigent data de 1978 i no s’ha modificat 
substancialment des d’aleshores. 

 Ètica: Com a doctrina, és una branca de la filosofia que estudia la 
naturalesa del que es considera bo, adequat o moralment correcte. El 
dilema sobre com s’ha d’actuar sorgeix per l’existència de la llibertat de 
l’ésser humà, a diferència dels animals que només actuen per instint i 
responent a estímuls.
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 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

El moviment del 15-M és un bon exemple de com la ciutadania i, sobretot, el 
jovent poden mobilitzar-se i reivindicar de manera col·lectiva i pacífica el seu 
malestar per l’acció dels seus governants i reclamar valors com ara la democràcia 
participativa i el manteniment d’un model de societat del benestar enfront de la 
dictadura del capital i l’economia financera. 

En els enllaços següents, hi ha més informació sobre aquest moviment social:

http://ca.wikipedia.org/wiki/Moviment_15-M

www.movimiento15m.org/

El voluntariat és una manera d’exercir la solidaritat i els valors d’ajuda i 
coresponsabilitat social. Hi ha moltes persones que disposen de temps i pensen 
de quina manera poden ser útils a la societat en què viuen. Segur que coneixes 
algun amic, amiga o familiar que és o ha estat voluntari en algun moment de la 
seva vida. Pots trobar un voluntari o una voluntària a gairebé qualsevol lloc: en 
una residència de la tercera edat o visitant gent gran al seu domicili, participant 
en activitats de lleure i esportives amb gent amb discapacitat, en una platja 
vigilant per la seguretat dels banyistes o netejant la brutícia perquè no arribi al 
mar i contamini els animals que hi viuen, al bosc netejant les branques seques 
per evitar incendis… Et sonen aquests exemples?

En els enllaços següents, trobaràs més informació sobre l’acció del voluntariat:

www.youtube.com/watch?v=Z27siy5hR3c&feature=related

www.youtube.com/watch?v=luA1ePpePco&feature=related

I, per acabar, un altre vídeo on solidaritat i ciutadania van de la mà. T’imagines 
que en prenguéssim exemple i ALGUN DIA totes les persones funcionéssim així? 

www.youtube.com/watch?v=x64XLKPhdos

3
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar 
com exerceixes la teva ciutadania. Davant de cada afirmació, es tracta que 
responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1
Un país pot ser democràtic sense que hi hagi eleccions per triar els 
i les governants. Per ser democràtic, és suficient que qui governi 
tingui en compte les necessitats de la població del país.

2

Que un país sigui democràtic no significa que sempre estiguin 
plenament garantits i protegits alguns drets, o que no estiguin 
acceptades algunes accions que puguin vulnerar-los, com per 
exemple la pena de mort.

3
Tot dret implica un deure. Per exemple, a Catalunya totes les persones 
tenim dret a l’educació, i això implica que també tenim el deure d’anar 
a classe, estudiar i avançar en el nostre procés d’aprenentatge.

4
El món i la humanitat han progressat en gran part gràcies a la cultura 
occidental i a les aportacions dels científics i estudiosos dels països 
del nord.

5

Segons el tractat principal en defensa dels drets humans, tots els 
éssers humans naixem lliures i iguals en dignitat i en drets, i hem de 
poder gaudir d’aquests drets sense cap distinció de raça, de sexe, de 
llengua, de religió, d’opinió política o d’altra mena, d’origen nacional o 
social, de fortuna, de naixement o de qualsevol altra classe.

6

Catalunya és una nació que es constitueix en comunitat autònoma 
dins de l’Estat espanyol. S’organitza políticament a través de la 
Generalitat de Catalunya i la llei que la regula és l’Estatut d’autonomia. 
Espanya és una monarquia parlamentària. 

7

Entenc que l’actual crisi financera, econòmica i social és un problema 
que afecta molts països del món en tant que les nostres economies 
estan interrelacionades i són dependents les unes de les altres. Qui 
la pateix més és la gent corrent.

Per demostrar-ho, fes una anàlisi crítica de la crisi en cinc minuts. 

8

Entenc i accepto els meus drets i deures com a ciutadà o ciutadana 
i actuo sempre des de la llibertat i la responsabilitat, respectant les 
normes i fent ús dels valors com ara la solidaritat, la igualtat, la 
tolerància i la participació.

Per demostrar-ho, posa tres exemples que mostrin que actues 
d’acord amb els drets que et corresponen i els deures que se’t 
demanen com a ciutadà o ciutadana.
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1
Fals. Una de les condicions perquè un país es pugui considerar democràtic és 
que hi hagi eleccions cada quatre, cinc o sis anys (depèn del país). Quan el 
poble no pot escollir qui governa, mai no es pot dir que hi ha una democràcia. 

2
Vertader. Hi ha alguns països democràtics en què la pena de mort està 
legalment acceptada, tot i que això vulnera el dret a la vida.

3

Vertader. Els deures generen unes normes que hem d’acomplir. Tot i així, no 
totes les normes tenen el mateix pes. Per exemple, un nen o una nena ha d’estar 
obligatòriament escolaritzat fins als setze anys, però que estudiï i avanci més 
o menys en el seu aprenentatge ja depèn de cadascú.

4

Fals. D’entrada, totes les cultures estan influenciades per aportacions d’altres 
cultures. Per tant, l’evolució i el progrés de la humanitat va de la mà de l’aportació 
que totes les cultures han fet en diferents moments de la història. Per exemple: 
la majoria d’alfabets del món provenen dels jeroglífics egipcis (els egipcis també 
van inventar el calendari de 365 dies), els grecs van fer grans aportacions en 
astrologia i en matemàtiques (teorema de Pitàgores), els xinesos van inventar 
la pólvora, els maies van inventar el calendari solar, els nombres que utilitzem 
actualment vénen de l’Índia, els àrabs van fer grans avenços i aportacions en 
medicina, etc.

5
Vertader. Aquestes afirmacions estan extretes de l’article 1 i 2 de la Declaració 
Universal dels Drets Humans. Ara bé, també és veritat que aquest reconeixement 
no sempre, ni a tot arreu, s’aplica i, per tant, hauria de poder ser denunciable.

6 Vertader. 

7 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

8 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

m Solucions
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica específica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1: Els drets humans

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Social i ciutadana

Individual Grupal

Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

La Declaració Universal dels Drets Humans es va 
començar a redactar després de la Segona Guerra 
Mundial, i l’Assemblea General de l’Organització de 
les Nacions Unides (ONU) la va aprovar el 10 de 
desembre de 1948. Consta de 30 articles que 
recullen els drets fonamentals que té qualsevol 
persona pel fet de ser ésser humà i el principi en què 
es basa aquesta declaració és que tots els éssers 
humans som iguals i tenim els mateixos drets.

El que et proposem a continuació és que et posis a prova per veure si coneixes 
alguns d’aquests drets universals. Relaciona cadascuna de les necessitats 
humanes de la llista amb l’article o articles de la Declaració Universal dels Drets 
Humans que la considera. 

Activitat extreta de: www.parlament.cat/unitate/fitxa_3_al.pdf

Per si t’interessa conèixer la declaració universal dels drets humans
www.parlament.cat/web/serveis-educatius/drets-humans

Els drets humansPROVA 1

Necessitats humanes Article o articles

Menjar

Beure

Reproduir-se 

Vestir-se

Tenir salut

Tenir habitatge

Rebre educació

Expressar les idees pròpies

Participar en el govern

Estar segur

Treballar lliurement

Ser considerat amb igualtat de drets
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Els articles

Article 1

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i 
de consciència i cal que es comportin entre ells amb esperit de fraternitat.

Article 3

Tothom té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la pròpia persona.

Article 4

Ningú no pot ser sotmès a esclavitud o servatge; l’esclavitud i el tràfic d’esclaus són 
prohibits en totes les seves formes.

Article 19

Tothom té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou la llibertat de 
sostenir opinions i de cercar, rebre i difondre informacions i idees, sense limitació de 
fronteres, per qualsevol mitjà d’expressió.

Article 21.1

Tothom té dret a participar en el govern del seu país, directament o bé per mitjà de 
representants elegits lliurement.

Article 22

Tothom, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social i a obtenir, 
mitjançant l’esforç nacional i la cooperació internacional, i segons l’organització i els 
recursos de cada estat, la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals 
indispensables per a la seva dignitat i per al lliure desenvolupament de la pròpia 
personalitat.

Article 23.1

Tothom té dret al treball, a la lliure elecció de treball, a condicions equitatives i 
satisfactòries de treball i a la protecció contra la desocupació.

Article 25.1

Tothom té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri la salut i el benestar, a ell i 
a la seva família, incloent-hi l’alimentació, el vestit, l’habitatge, l’assistència mèdica i 
els serveis socials necessaris; i també té dret a la protecció en cas de desocupació, 
malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa i en altres casos de pèrdua dels mitjans de 
subsistència per circumstàncies alienes a la seva voluntat.

Article 25.2

La maternitat i la infantesa tenen dret a atencions i assistència especials. Tots els 
infants, nascuts dins o fora del matrimoni, tenen dret a la mateixa protecció social.

Article 26.1

Tothom té dret a l’educació. L’educació ha de ser gratuïta, si més no en 
l’ensenyament elemental i bàsic. L’ensenyament elemental ha de ser obligatori. La 
instrucció tècnica i professional ha de ser generalitzada i els estudis superiors han 
de ser igualment accessibles a tothom, en funció dels mèrits respectius.
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica específica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 2: Tenim drets i deures

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Social i ciutadana

Individual Grupal

Si t’has mirat la Declaració Universal dels Drets Humans, deus haver vist quins 
són els drets dels quals gaudim tots els éssers humans. La comunitat 
internacional i els estats són els responsables de garantir, a través de tractats 
i lleis, que tothom hi tingui accés.

Ara bé, gaudir d’uns drets universals també implica complir amb uns deures o 
obligacions. Saps quins són alguns dels nostres deures? 

m  Clica damunt d’aquest enllaç: www.xtec.cat/~lvallmaj/edupolis/6hedefer.htm

m Llegeix la introducció per situar-te i després fes l’activitat 

m b) Les dues cares: drets i deures

Tenim drets i deuresPROVA 2
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Per conviure de manera democràtica cal, entre altres coses, que totes les 
persones tinguin garantit el dret a participar i a implicar-se en igualtat de 
condicions i en la mesura de les seves possibilitats. Això comporta tenir presents, 
en el nostre dia a dia, valors com ara la tolerància, la participació, la solidaritat i 
la igualtat. Tot seguit et proposem que analitzis quina és la teva actitud democràtica 
en el teu entorn més proper: família, amics i amigues i escola.

Per a cadascun dels tres grups, et relacionem els quatre valors que hem destacat 
per a una convivència democràtica. Per reflectir fins a quin punt apliques aquests 
valors en les teves relacions, pinta tants requadres com creguis necessari. Com 
més els apliquis, més requadres has de pintar. Després has de posar un exemple 
real per validar-ho: «Participo a casa perquè tinc unes tasques assignades que 
sempre acompleixo», «Les meves relacions al grup d’amics i amigues són 
igualitàries perquè quan muntem un partit de futbol i em toca triar els membres 
del meu equip sempre escullo nois i noies»…

Activitat adaptada de: www.parlament.cat/unitate/fitxa_6_al.pdf 

Relacions democràtiquesPROVA 3

Per si ho necessites:

m Tolerància: Disposició a respectar les conviccions de les altres persones en 
matèria religiosa, ètica, política, estètica, etc.

m Tolerar: Suportar en els altres alguna cosa que desaprovem. 

m Participació: Suportar en els altres alguna cosa que desaprovem. 

m Solidaritat: Fet de ser solidari amb altres, de compartir-ne les idees, els 
propòsits i les responsabilitats.

m Solidari: Que comparteix les idees, els problemes i les responsabilitats amb 
les altres persones i les ajuda.

m Solidaritzar-se: Unir-se una persona a una altra o altres per defensar una 
causa o l’interès d’altres.

m Igualtat: Semblança que hi ha entre les característiques de dues o més 
persones o coses.

m Igualtat de gènere: Condició de ser iguals homes i dones en les possibilitats 
de desenvolupament personal i en la capacitat de prendre decisions, per la 
qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i 
d’homes són igualment considerats, valorats i afavorits.

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica específica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 3: Relacions democràtiques

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Social i ciutadana

Individual Grupal
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Família - +
Participació

Tolerància

Solidaritat

Igualtat

Exemples

Grau de 
democràcia 
en les teves 
relacions

Un cop hagis emplenat tots els quadres, fes un balanç general sumant tots els 
quadres pintats i dividint-los pel nombre de files (12). Representa el resultat 
pintant els quadres corresponents a la barra següent. Aquest serà el «grau de 
democràcia» en les teves relacions.

Grup d’amics 
i amigues

- +

Participació

Tolerància

Solidaritat

Igualtat

Exemples

Classe 
(institut)

- +

Participació

Tolerància

Solidaritat

Igualtat

Exemples
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica específica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 4: Estat, govern i institucions

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Social i ciutadana

Individual Grupal

Estat, govern i institucions PROVA 4

A continuació tens un seguit de texts que parlen sobre els diferents tipus 
d’estats i l’organització política d’Espanya i Catalunya. Veuràs que hi ha 
alguns espais en blanc. Es tracta que hi vagis col·locant les paraules que 
tens a sota de manera que el text prengui sentit. 

Posa’t a prova per veure si ets capaç d’encertar-les totes. Ànims!

m Hi ha moltes maneres de definir què és un estat. Una possible definició 
seria: el conjunt d’ ??? que posseeixen l’autoritat i potestat per establir 
les normes que regulen una ??? , i tenen sobirania interna i externa sobre 
un territori determinat. 

m Hi ha estats democràtics i estats ??? (d’aquests últims n’hi ha 
bàsicament de dos tipus: monarquies absolutes i dictadures). La paraula 
??? ve del grec i significa ‘govern del poble’. Això vol dir que el poder 
—sobirania— el té el poble que escull els i les ??? a través del vot. 

Autoritaris Governants Institucions Societat Democràcia

m Perquè un estat sigui democràtic:

 Ha de tenir diferents ???.

 S’hi han de celebrar eleccions per escollir qui governarà. Les 
eleccions han de ser ???, periòdiques, plurals i amb sufragi universal.

 Hi ha d’haver divisió de poders:

1. Poder legislatiu: És el poder que ??? les lleis i en controla 
l’aplicació.

2. Poder ???: És el poder responsable de l’aplicació de les lleis.

3. Poder ???: És el poder que té cura de la justa aplicació de les lleis 
i de sancionar-ne la manca de compliment.

 Ha de tenir una constitució.

Judicial Lliures Partits Polítics Executiu Fa i aprova
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m Hi ha molts tipus d’estats democràtics. Espanya és una monarquia 
parlamentària. Per tant el cap de l’Estat és el  ??? (el càrrec del qual és 
hereditari), però qui s’encarrega del funcionament del país és el govern 
escollit  ???. La llei fonamental que regeix el sistema de govern és la  
???  Els tres poders a Espanya estan repartits de la manera següent:

1. Poder legislatiu: Corts Generals, formades pel Congrés de 
Diputats i el Senat.

2. Poder executiu: president del Govern i ministres.

3. Poder judicial: Consell General del Poder Judicial.

m  Espanya des de 1978 és també un estat ??? (estat de les autonomies) on 
cada comunitat autònoma té un òrgan de govern propi i algunes 
competències que pot gestionar de manera autònoma. Cada comunitat 
té un  ??? , que és com una constitució.

Descentralitzat Rei Estatut d’autonomia

Constitució

m Catalunya és una nació que es constitueix en comunitat autònoma dins 
de l’Estat espanyol. La Constitució espanyola de 1978 garanteix a 
Catalunya el dret a l’autonomia i a l’autogovern. Aquest autogovern 
s’organitza políticament en la ??? i és regulat per l’Estatut d’autonomia, 
una llei que, en el marc de la Constitució espanyola, defineix les 
competències, les institucions i les finances de la Generalitat. L’Estatut 
configura la Generalitat com un ens complex integrat per tres 
institucions: el ??? , la ??? i el Govern.

m Catalunya està formada per les següents unitats territorials següents:

 Municipi: Unitat territorial i administrativa bàsica. Del govern del 
municipi, se n’encarrega l’ ??? (format per l’alcalde o alcaldessa i pels 
regidors i regidores).

 Comarca: Conjunt de municipis que tenen certa autonomia i formen 
una unitat territorial (n’hi ha 41). Del govern de la comarca, se 
n’encarrega el consell comarcal. 

 Província: Conjunt de comarques. És la unitat administrativa en què 
s’organitza el territori (a Catalunya n’hi ha quatre). Del govern de la 
província, se n’ocupen les ??? provincials. 

Presidència de la Generalitat Parlament Diputacions

Democràticament

Ajuntament Generalitat



COMPETÈNCIA: 
CURA DE MI

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova



Cura de mi  02

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental personal

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Capacitat per identificar les necessitats i els requeriments de cura d’un mateix 
en l’aspecte físic, i per aplicar mecanismes i hàbits saludables per mantenir un 
bon nivell de qualitat de vida.

m Elements de la competència

 Conèixer els requeriments per a una bona atenció general de la salut i 
aplicar-los des de la prevenció i el seguiment.

 Mantenir hàbits d’higiene personal.

 Conèixer i aplicar els paràmetres per a una alimentació saludable i equilibrada 
en nutrients. 

 Respectar el descans i les hores de son reparador.

 Conèixer i aplicar hàbits per a una vida sexual saludable.

 Conèixer els efectes i les conseqüències de l’ús de substàncies tòxiques i 
preveure-ho en el consum.

 Mantenir hàbits saludables mitjançant la pràctica d’esport. 

 Prendre mesures per a la cura del propi cos (correcció de la postura corporal, 
protecció visual, protecció de la pell en exposició solar, etc.).

 Seguir els procediments mèdics per al tractament de les malalties.

 Tenir cura preventiva de la salut. 

 Assegurar la pràctica responsable d’activitats que comporten risc (conduir, 
esports extrems, etc.).

1

Cura de mi
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Idees clau

m Què he de tenir en compte

L’ésser humà conjuga ment, emoció i cos (algunes veus hi afegeixen l’energia, 
l’ànima i altres components). És a dir, es mou en tres nivells: cognitiu, emocional 
i físic. Tot i que aquesta competència se centra en la part física, cal que tinguis 
en compte que les parts actuen com un tot indivisible i que si una falla afecta 
el rendiment de les altres. Pensa en aquesta frase de Juvenal: «Mens sana in 
corpore sano».

El cos d’un ésser humà jove té una resistència física alta i una capacitat de 
recuperació ràpida. Això pot fer que en la joventut no es doni a la salut la 
importància que té. Cal saber que el cos humà té memòria i que els mals hàbits 
o els excessos viscuts en aquesta etapa surten després, generalment a la 
maduresa, quan el cos ja no té tan bones condicions.

Molts professionals de la salut afirmen que el menjar és el millor medicament. 
És a dir, una dieta sana i equilibrada fa que et sentis millor, amb més energia i 
que previnguis malalties (que poden anar des del constipat comú fins a d’altres 
de més complicades com ara les de caràcter cardiovascular).

La ingesta de calories que necessites diàriament depèn de l’edat, la complexió 
i l’activitat que facis. Cal assegurar-se que l’alimentació aporta les calories i els 
nutrients que et fan falta.

La benzina que necessita l’ésser humà per funcionar és l’oxigen, l’aigua, els 
aliments i el descans. El dia a dia és cansat i tens. Es necessita dormir per 
recarregar energia i per posar cos i ment en estat de repòs per tal que tornin 
a activar-se de manera satisfactòria. Sabies que una persona no pot estar més 
d’onze dies sense dormir? De totes maneres, a partir de les trenta-sis hores el 
cos ja demana dormir i a les quaranta-vuit hores mantenir-se despert és una 
tortura.

2
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m Conceptes clau

 Salut: Estat de l’organisme lliure de malalties, que exerceix normalment 
totes les seves funcions. El cos és un tot i, quan una part de l’organisme 
s’altera, la resta se’n ressent.

   En el terreny de la salut i la cura d’un mateix, hi ha moltes qüestions que 
s’han de tenir en compte. És recomanable informar-se, per exemple a 
través de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquí tens l’enllaç que 
et porta directament a la informació sobre la salut dels adolescents:

    http://www.who.int/topics/adolescent_health/es/

 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

Segur que no necessites gaires exemples que et confirmin la importància de 
tenir cura de tu mateix/a, perquè està claríssim que el teu cos és el teu mitjà de 
transport i de vida; si l’agredeixes a través de pràctiques poc saludables, la teva 
qualitat de vida present i futura es veurà malmesa. Només cal que en prenguis 
plena consciència i actuïs pertinentment.

Pots respondre algunes preguntes per situar-te:

 Saps quina és la piràmide d’una alimentació equilibrada? Penses que la 
segueixes?

 Quan no t’alimentes correctament, notes que no tens tanta energia o que 
no et trobes tan bé, fins i tot et pot passar que et canviï l’estat d’ànim?

 Si dorms menys de les hores que el teu cos necessita (mínim vuit hores, tot 
i que en l’adolescència encara és molt comú necessitar deu hores), notes 
que el teu rendiment durant el dia baixa (concentració, atenció, etc.), sents 
cansament o estàs més irascible, per exemple?

 Et preocupes per mantenir els hàbits d’higiene diaris? Per exemple, has 
pogut comprovar el rebuig que genera una persona que fa pudor de suor 
o que porta els peus destapats i bruts?

 Si has pres drogues, ets conscient del que tardes a recuperar-te i dels 
canvis emocionals que et provoquen? Les persones que t’envolten t’han 
comentat que estàs imprevisible i canviant (per exemple que passes d’estar 
alegre a empipar-te tot d’una)?

 Practiques un sexe segur o deixes que sigui l’altra persona qui decideixi? 
Això et fa sentir bé?

3
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar el 
teu coneixement i pràctica en la cura de tu mateix/a. Davant de cada afirmació, 
es tracta que responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1 És recomanable menjar de tres a cinc peces de fruita a la setmana.

2
S’ha d’evitar menjar entre hores aliments rics en greix i sucre perquè 
aporten moltes calories i pocs nutrients.

3
El pa, l’arròs, la farina, la pasta i la patata són aliments poc energètics 
i nutritius. No poden ser la base de la nostra dieta.

4
Quan es tenen símptomes de la grip, és millor no anar al metge i 
automedicar-se. Així estalviem col·lapsar els centres sanitaris.

5
Si caminem cada dia una estona (de 10 a 20 minuts), ja no és 
necessari fer cap esport extra per mantenir-se en bon estat de forma.

6
Les drogues només tenen efectes perjudicials per a la salut quan les 
consumeixes diàriament.

7
Existeixen diferents mètodes anticonceptius, però no tots protegeixen 
de les malalties de transmissió sexual.

8
Totes les begudes alcohòliques són igual de perjudicials per a la salut 
i és recomanable no prendre’n mai.

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència bàsica personal

Per comprovar si ja la tinc assolida: 
Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Cura de mi
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1 Fals. Aquesta quantitat de fruita s’hauria de consumir diàriament.

2 Vertader.

3
Fals. Són aliments molts energètics i nutritius i està bé que formin part de la 
nostra alimentació, sense abusar-ne.

4
Fals. Davant de qualsevol símptoma d’una malaltia, cal anar al metge i evitar 
l’automedicació.

5
Fals. Passejar una estona cada dia és un bon hàbit, però no és suficient per 
mantenir-se en forma.

6
Fals. Les drogues poden tenir efectes perjudicials des del moment en què 
s’estan consumint perquè alteren el sistema nerviós i neurològic. 

7 Vertader.

8

Fals. Alguns estudis validats per l’Organització Mundial de la Salut confirmen 
que, per exemple, el consum moderat de vi en algunes franges d’edat té efectes 
beneficiosos per al sistema cardiovascular, perquè té propietats antioxidants i 
antiinflamatòries.

m Solucions
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Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Malalties de transmissió sexualPROVA 1

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1: Malalties de transmissió sexual

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Cura de mi

Individual Grupal

Malaltia de transmissió sexual Malaltia d’un altre tipus, però no de 
transmissió sexual

Classifica les malalties següents segons si són de transmissió sexual o no:

Gonorrea Grip A Herpes genital Xarampió VIH-SIDA Sífilis

Ara classifica les que són de transmissió sexual tenint en compte les 
indicacions següents del requadre:

Es pot evitar amb l’ús de pastilles 
anticonceptives

Es pot evitar amb l’ús correcte del 
preservatiu

Es pot evitar amb la pràctica de la 
«marxa enrere» o amb altres mètodes 

que eviten l’ejaculació a la vagina

Es pot evitar amb l’ús del dispositiu 
intrauterí

Per acabar, marca les dues opcions correctes:

 a. Moltes persones que tenen alguna malaltia de transmissió sexual no 
tenen cap símptoma, però poden transmetre la malaltia.

 b. Els mètodes anticonceptius prevenen contra les malalties de transmissió 
sexual.

 c. Si el preservatiu s’utilitza adequadament, la protecció en el cas del VIH-
SIDA és completa.
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La piràmide d’alimentsPROVA 2

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 2: La piràmide d’aliments 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Cura de mi

Individual Grupal

A l’enllaç següent trobaràs informació sobre la piràmide dels aliments. Al final, 
se’t proposa que classifiquis els diferents aliments segons l’ordre en què han 
d’estar ubicats dins d’aquesta piràmide. 

Tens cinc minuts per llegir la informació que et donen (situa’t damunt de les 
piràmides per veure aquesta informació) i després et proposem que provis de 
situar tots els aliments dins la piràmide en blanc i que ho facis correctament al 
primer intent. 

Ànims i endavant!

www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/34945833R/Piramide.swf



Cura de mi  09

m Ara compara la dieta recomanada amb la que fas tu habitualment. Respon 
SÍ o No en cada cas:

Sí No
Bec entre 6 i 8 gots d’aigua cada dia.

Cada dia prenc algun tipus de cereal i làctics (llet, iogurt, 
formatge, etc.)

Cada dia menjo més d’una peça de fruita.

Menjo algun tipus de verdura gairebé cada dia de la setmana.

Tres o quatre cops a la setmana menjo carn, peix o ous. Els 
vaig combinant.
Tres o quatre cops a la setmana menjo llegums (llenties, 
cigrons, etc.) i algun fruit sec.
Menjo dolços només de manera excepcional o esporàdica.
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 3: Cura i higiene personal

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Cura de mi

Individual Grupal

A continuació tens dues columnes amb les pautes i els hàbits d’higiene personal 
de dues persones. Marca la que consideris correcta i a la tercera columna 
escriu el que fas tu. 

m Si en algun cas consideres que cap de les respostes no és correcta, deixa-les 
en blanc; i si ho són totes dues, marca-les. 

m Si alguna de les situacions no t’afecta perquè no ho pateixes o no t’hi has trobat 
o penses que no ho necessites, deixa-la en blanc.

Cura i higiene personalPROVA 3

Persona 1 Persona 2 Jo

Normalment em dutxo 
quan noto que 
començo a fer olor de 
suat, perquè no és 
convenient dutxar-se 
massa sovint. És dolent 
per a la pell

Em dutxo cada dia i 
utilitzo un gel suau

Em rento les dents 
després de cada àpat. 
Només m’ho salto quan 
faig algun àpat fora de 
casa i no porto el 
raspall de dents. En 
aquest cas glopejo 
aigua per eliminar les 
restes de menjar

Em rento les dents cada 
dia abans d’anar a 
dormir. Així elimino tots 
els bacteris que s’hi han 
anat acumulant al llarg 
del dia

Per combatre l’acne em 
poso crema hidratant

Perquè no es noti l’acne 
em poso maquillatge 
per dissimular-lo. No 
faig cap tractament 
perquè desapareix sol 
amb el temps
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Persona 1 Persona 2 Jo

Després de dutxar-me 
em poso sempre 
desodorant 

No em poso desodorant 
perquè pot ser dolent 
per a la pell. Amb la 
dutxa és suficient

Normalment em rento 
els cabells cada dos 
dies, tot i que de 
vegades ho faig a diari

Em rento els cabells 
només quan veig que 
estan bruts o greixosos. 
Això acostuma a ser 
cada quatre o cinc dies

Una mateixa muda de 
roba (samarreta i 
pantalons) me la puc 
posar cinc o sis cops

Els pantalons me’ls 
poso tres o quatre dies 
abans de rentar-los i la 
samarreta un sol dia

Els mitjons, si no fan 
mala olor, els aprofito 
un parell de dies abans 
de posar-los a rentar

Em canvio la roba 
interior cada dia

Després de fer esport, 
sempre em dutxo, 
encara que el mateix 
dia ja ho hagi fet

Si faig esport i ja m’he 
dutxat abans, no ho 
torno a fer perquè la 
pell se’n ressent. És 
millor esperar a 
l’endemà

Abans de menjar i 
després d’anar al 
lavabo sempre em rento 
les mans, de vegades 
amb aigua i altres 
també amb sabó

Durant el dia em rento 
les mans si veig que 
estan brutes. No és bo 
tant contacte amb 
l’aigua, perquè pot 
debilitar la pell

Des de fa un temps he 
començat a posar-me 
crema hidratant 
després de la dutxa

Habitualment m’hidrato 
tres o quatre cops per 
setmana
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 4: El cas de la Sandra

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Cura de mi

Individual Grupal

m A continuació pots llegir la història que t’explicarà la Sandra. Et parlarà sobre 
ella i el que acostuma a fer un divendres qualsevol. Llegeix-ho amb atenció.

Hola, sóc la Sandra i ara t’explicaré algunes coses sobre mi. Visc amb el meu pare, la 
meva mare i dos germans més petits que jo. L’11 de gener vaig fer setze anys, ja falta 
menys per ser major d’edat i poder fer la meva! Dos anys, paciència… Estic a 3r d’ESO 
i, tot i que no em flipa estudiar, vaig aprovant. Les llengües i la història se’m donen fatal, 
em semblen un pal. Prefereixo les mates, tot i que tampoc no en sóc una crac. Us 
explicaré com és un dia normal de la setmana, per exemple un divendres:

Em llevo a dos quarts de vuit del matí. Bé, el despertador sona a aquesta hora, però no 
m’aixeco del llit fins que ma mare ja m’ha cridat tres o quatre vegades, o sigui cap a les 
vuit. Tardo una estona a vestir-me: triar la roba requereix el seu temps. Com que des de 
fa un temps vaig decidir que passaria per la dutxa tres cops per setmana, avui no em 
toca. Dutxar-se cada dia no és bo i és de pija, i jo no en sóc. Em pentino una mica, bec 
un suc (no tinc temps per esmorzar amb més calma) i marxo cap a l’institut mentre em 
fumo el primer cigarret del dia. 

Les hores següents no tenen més interès, classes i més classes. Com que el divendres 
sortim a les dues del migdia, sempre anem a dinar amb els col·legues: una hamburguesa 
i patates amb moltíssim quètxup. Comença el cap de setmana, per fi!

Per escalfar motors anem a la plaça de sempre a fumar uns porros i fer unes birres que 
comprem al súper. Entre setmana també fem algun porret sortint de classe a la tarda, 
però no em passo gaire. Controlo perfectament, però se’m posen els ulls vermells i, si 
el meu pare o la meva mare se n’adonen, em comencen a ratllar. Cap a les nou la meva 
millor amiga i jo acostumem a anar a casa seva. Ens posem guapes per sortir de festa 
i piquem alguna cosa. El seu pare fa unes pizzes boníssimes i normalment n’hi ha de 
preparada. 

...

El cas de la SandraPROVA 4
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A les onze de la nit ens tornem a trobar a la plaça i comencem la ruta. Primer al bar de 

sempre a fer les primeres birres i a esperar que obrin la disco. Abans d’entrar, pillem 

unes pastilles a un conegut que sempre és per allà. Les hi comprem només a ell, perquè 

sabem que ens passa bon material. És de fiar i mai no ens vendria res que no fos de 

qualitat. A més sap que tenim poca pasta i ens ho deixa a bon preu. 

Quan sóc a la disco em transformo. M’encanta ballar i no paro ni un moment. Acabo 

xopa de suor i sempre penso que em va molt bé perquè aquest és el meu exercici 

setmanal. Durant la setmana no faig gens d’esport a part de la classe d’educació física. 

Les darreres setmanes sempre m’ho he acabat muntant amb el Javi. Anem al cotxe d’un 

col·lega i ho fem a allà. Em sento segura perquè controla: quan arriba el moment fa 

marxa enrere i així no m’he de preocupar que em quedi embarassada. Un cop ja vaig 

haver de prendre’m la pastilla de l’endemà, perquè el paio amb qui ho vaig fer no va 

sortir quan tocava.

A les quatre de la matinada, més o menys, anem cap a casa. El divendres sempre dormo 

a casa de la meva amiga, perquè els seus pares dormen com marmotes i no s’assabenten 

de l’hora que arribem. Així m’estalvio una bronca… Però, com sempre, dormim poc 

perquè, això sí, a les nou del matí ens lleven!

m Després de llegir el cas de la Sandra, et proposem que reflexionis sobre la 
seva història i que responguis les qüestions següents:

Digues si et sembla que és una persona que té 
una baixa, mitjana o alta cura de si mateixa. Per 
què?

Alta Mitjana Baixa

Creus que, en general, els joves tenen un estil de 
vida similar o diferent del de la Sandra?

Similar Diferent

Quan la Sandra explica que no té temps per 
esmorzar amb més calma, què podria canviar?

Estàs d’acord amb ella quan diu que dutxar-se 
cada dia no és bo, i que amb tres cops a la 
setmana és suficient? Per què?

Sí No 

Creus que els àpats que fa reflecteixen que segueix 
una dieta equilibrada? Explica per què.

Sí No 

...
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Creus que una persona que fuma un porro al dia 
té algun problema d’addicció? Per què?

Sí No 

Penses que, en cas de consumir alguna droga, 
se’n pot controlar la qualitat? Per què?

Sí No 

Estàs d’acord amb la Sandra quan diu que ballant 
tota la nit a la discoteca ja cobreix la quota 
d’activitat esportiva? Per què?

Sí No 

Estàs d’acord amb la Sandra quan diu que amb el 
Javi pot estar tranquil·la perquè com que fa marxa 
enrere ja no té risc de quedar-se embarassada? En 
cas que pensis que no, què podria fer per millorar 
la seguretat de les seves relacions sexuals?

Sí No 

m I, per acabar, analitzant el cas de la Sandra pensa en els teus hàbits de vida 
saludable:

Sí No

Faig una dieta equilibrada i saludable. Sí No 

Respecto els horaris dels àpats. Sí No 

Tinc cura de la higiene personal (em dutxo cada 
dia —com a molt cada dos dies—, porto roba 
neta, cuido la higiene bucal, etc.).

Sí No 

No consumeixo drogues toves (cànnabis, tabac). Sí No 

Consumeixo drogues toves esporàdicament. Sí No 

No bec alcohol. Sí No 

Bec alcohol puntualment i sense abusar-ne. Sí No 

No consumeixo drogues dures. Sí No 

Consumeixo puntualment drogues dures i quan 
ho faig m’asseguro que són de qualitat (no 
adulterades).

Sí No 

Practico algun esport amb regularitat. Sí No 

Quan tinc relacions sexuals, sempre m’asseguro 
d’utilitzar mètodes anticonceptius que evitin 
l’embaràs i previnguin les malalties de transmissió 
sexual.

Sí No 

En general crec que sóc una persona que tinc una 
cura de mi mateix/a…

Alta Mitjana Baixa
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental personal

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Capacitat per preveure, planificar, ordenar i prioritzar les tasques que cal fer 
en diferents situacions i àmbits de manera que es guanyi en eficiència, eficàcia, 
qualitat i rendiment.

m Elements de la competència

 Tenir clares quines són les fites generals, les obligacions i les tasques 
pròpies que cal fer a curt i mitjà termini en els diferents àmbits de la vida. 

 Saber establir objectius concrets i assolibles, immediats i de futur.

 Definir i fer el seguiment d’un pla d’acció, tenint en compte els objectius 
operatius, les accions que cal fer per assolir-los, el temps que cal invertir-hi, 
els recursos necessaris i els resultats esperats.

 Utilitzar els estris apropiats per controlar els terminis i fer el seguiment de 
les tasques pendents.

 Identificar clarament el procediment que cal seguir, és a dir, els passos que 
cal fer en l’execució de les tasques i l’acompliment dels objectius.

 Identificar possibles obstacles que poden afectar la planificació i l’assoliment 
dels objectius i reorganitzar-los, si és necessari.

 Executar de manera autònoma la realització de les tasques i l’acompliment 
de les obligacions pròpies, amb l’ajuda i la supervisió justa i estrictament 
necessària.

 Saber establir criteris i prioritats en l’ordre d’execució, amb la seguretat que 
segueixen un procés estructurat.

 Tenir ordre i cura en l’execució de les tasques i obligacions.

1

Organització
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Idees clau

m Què he de tenir en compte

Ordre i organització no són sinònims. Es podria dir que l’ordre és una manera 
de disposar les coses en relació amb uns criteris. Tenir l’habitació ordenada és 
que cada cosa estigui al lloc que li correspon, mentre que, quan parlem 
d’organització, ho fem en relació amb una finalitat i implica pensar què 
necessitarem, de quin temps disposem i quina és la millor manera de fer-ho. 
Et pots organitzar per aprovar una assignatura, per cercar feina, etc.

Una bona organització i planificació afecten la consecució dels resultats. Sabies 
que a Espanya es treballa una mitjana de 41,5 hores i es produeix un 7,5% per 
sobre de la mitjana de la Unió Europea (UE), mentre que a Holanda es treballen 
39 hores amb un 29% de productivitat més? És a dir, amb menys temps fan 
més feina. 

Fixa’t que de l’organització en depèn el funcionament d’un país: una escola 
necessita, abans d’iniciar l’activitat, haver previst els horaris de cada grup, 
quines aules i quins espais s’utilitzaran en cada moment o quantes hores 
setmanals es faran de cada assignatura en funció de la importància que 
socialment tingui cada una. El mateix passa amb els transports, un aeroport, 
les estacions de tren i d’autobusos, que requereixen una organització important. 

Per planificar, hi ha algunes qüestions pràctiques que cal saber: els objectius 
s’acostumen a escriure en infinitiu i descriuen el que et proposes (per exemple: 
millorar el meu rendiment a la feina), els resultats esperats han de mostrar els 
elements de verificació que et permetin confirmar que has aconseguit el teu 
propòsit (per exemple: hauré millorat el rendiment quan sigui capaç de realitzar 
l’activitat reduint un terç el temps destinat), a través de les accions definiràs de 
quina manera preveus aconseguir-ho (per exemple: escrivint en un full el 
procediment que cal seguir per tal d’automatitzar-lo, analitzant la manera de 
fer la feina i cercant maneres més eficients, estudiant les incidències habituals 
i trobant-hi solucions, calculant el temps que es tarda i agilitzant el ritme en 
l’execució, etc.). Després, hauràs de veure quins recursos necessites i de quins 
disposes, quines persones et poden ajudar i quin temps calcules que et durà 
aconseguir els teus objectius.

2
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m Conceptes clau

 Prioritzar: Elegir i establir un ordre de realització de les tasques dins una 
organització en funció del grau d’importància o de la relació causa. 

 Eficiència: Assoliment de l’objectiu o la finalitat que perseguim utilitzant 
els recursos mínims i imprescindibles (mitjans materials, humans i temps).

 Eficàcia: Assoliment de l’objectiu o els objectius que ens hem proposat 
seguint el pla o la planificació prevista. 

 Planificació: Fer el pla o projecte d’una acció. Establir els objectius a curt, 
mitjà i llarg termini, i les estratègies o accions per assolir-los.

 Previsió d’incidències: Implica suposició o coneixement anticipat 
d’alguna cosa mitjançant diversos senyals o indicis. També inclou proposar 
els recursos o les estratègies necessàries per tal d’evitar possibles mals 
o desviacions del pla previst.

 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

Has participat algun cop en una festa d’aniversari o l’has organitzat? Saps què 
has de tenir en compte? Què pots necessitar? Quant de temps necessites 
perquè tot surti bé? T’imagines quins entrebancs o dificultats podrien sorgir que 
fessin malbé la planificació que has fet? Quin pla B aplicaries, en aquest cas?

Imagina que després d’haver-te format per a una ocupació, quan comences a 
cercar no trobes feina a la teva ciutat i et surt l’oportunitat de treballar en un altre 
país. Penses que t’hauries d’organitzar abans de marxar? Quina informació seria 
rellevant abans de prendre la decisió? I un cop presa, si decidissis marxar, què 
necessitaries saber del país de destí? Què et pots i t’has d’emportar cap allà? 
Quins problemes poden sorgir i com penses afrontar-los?

Aquí tens alguns exemples il·lustratius de com posar en joc la competència 
d’organització:

Com no es planifiquen els pressupostos del Govern (programa d’humor 
Polònia): www.youtube.com/watch?v=8V0Rsdfrx6k

Organitzar la maleta per a un viatge:
www.youtube.com/watch?v=e3BFJfI5iFg

Planificar una festa de fi de curs:
www.youtube.com/watch?v=L4YgNdRWByY

3
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar el 
teu coneixement i la teva capacitat d’organització. Davant de cada afirmació, 
es tracta que responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1 Improvisar és una manera d’organitzar-se a curt termini.

2 És possible organitzar-se sense tenir objectius establerts.

3

Per organitzar-se bé quan s’han de fer 
moltes coses diferents en poc temps és 
important: primer de tot prioritzar (què és 
més urgent o important i què pot esperar) 
i després fer una planificació (veure quines 
tasques he de fer, com les faré, quan temps 
m’implicarà cada tasca i què necessitaré).

4
La manera d’evitar que sorgeixin imprevistos o obstacles en la 
realització de les tasques és organitzar-se de manera detallada.

5
Una persona que està acostumada a organitzar-se és probable que 
sigui més autònoma en la realització de les tasques i més eficient i res-
ponsable amb les pròpies obligacions que una persona que no ho fa.

6
Organitzar-se bé requereix invertir temps i esforç, 
sobretot a l’inici. Tot i així, sempre és més eficient que 
no fer-ho i anar improvisant sobre la marxa.

7

Gairebé sempre tinc molt clars quins són els meus objectius en els 
diferents àmbits de la meva vida. Acostumo a marcar-me objectius a 
mitjà i llarg termini i m’organitzo per aconseguir-los.

Per demostrar que és cert, posa algun exemple d’algun objectiu que 
t’hagis proposat i explica com t’has organitzat per aconseguir-lo.

8

En el meu dia a dia acostumo a tenir clar les tasques que són més 
importants i/o urgents i les que poden esperar. Això em permet poder 
prioritzar i assegurar-me que podré fer les tasques importants.

Per demostrar que és cert, posa’n algun exemple. 

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental personal

Per comprovar si ja la tinc assolida: 
Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Organització
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1
Fals. Organitzar-se implica preveure, planificar, ordenar i prioritzar. Quan una 
persona improvisa (que en segons quines situacions és una bona opció), no 
està seguint aquests passos.

2

Fals. Organitzar-se significa preparar-se per a una finalitat determinada. O sigui 
que no et pots organitzar si no saps per a què, si no tens objectius establerts. 

Per exemple, quan una persona decideix que vol anar a viure sola ja té un 
objectiu definit. A partir d’aquí, haurà de començar a organitzar-se per 
aconseguir-ho (quins passos haurà de fer, com i quan els farà, què necessita, 
etc.).

3 Vertader. 

4

Fals. Per molt bé que t’hagis organitzat, sempre és possible que sorgeixi algun 
imprevist o obstacle. Una bona organització ajuda a minimitzar aquesta 
possibilitat, però no a evitar-la. Per tant, el que cal fer és preveure la possibilitat 
que sorgeixi algun imprevist i estar preparat per abordar-lo.

5
Vertader. Organitzar-se ajuda a responsabilitzar-se dels propis objectius i a ser 
més autònom en l’execució de les tasques per aconseguir-los.

6

Vertader. La inversió de temps que requereix al principi, després es compensa 
perquè saps cap a on vas, què vols aconseguir, què és prioritari i què no ho és, 
què faràs per aconseguir els teus objectius, què necessites, quins imprevistos 
poden sorgir, etc. Quan improvises no tens una panoràmica clara de què vols 
aconseguir, què hauràs de fer, quan de temps necessitaràs, etc. I és més 
probable que sorgeixin problemes, imprevistos, obstacles i que, finalment, no 
surti res com havies pensat.

7 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

8 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

m Solucions
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Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

El cas del DaniPROVA 1

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1: El cas del Dani

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Organització

Individual Grupal

El Dani està atabalat. Avui ha de fer un munt de coses i 
no sap com fer-s’ho per poder arribar a tot arreu. 

Llegeix el seu cas i ajuda’l a organitzar-se! Per començar, 
a mesura que vagis llegint, marca amb un subratllador 
totes les tasques o plans que té previstos per avui. 

Avui és dissabte i volia descansar, però tinc tantes coses a fer que ni descansaré ni 
les podré fer totes… Bufffff… Són les nou del matí i…

A les onze tinc partit de futbol amb l’equip de l’institut. Juguem contra un rival difícil, 
però estic segur que els podrem guanyar i situar-nos primers de la lliga! A més juguem 
al nostre camp o sigui que segur que vindran molts col·legues a animar-nos! Ups!, 
encara he de fer la bossa. De casa al camp de futbol tinc 15 minuts caminant. Però 
també he d’acabar el treball de socials. Dilluns l’hem d’entregar i encara em queda 
força feina; hi hauré de dedicar ben bé un parell d’hores. Al migdia (cap a dos quarts 
de tres) dinem a casa l’àvia perquè és el seu aniversari. Sort que l’àvia viu al mateix 
edifici que nosaltres, no perdré temps en viatges! Per cert, encara no li he comprat el 
regal, i només tinc 8 euros… A les cinc de la tarda he quedat amb un parell d’amigues 
per anar al cine (que està a 10 minuts de casa). Volem anar a veure una pel·li que van 
estrenar ahir, i haurem d’anar-hi amb temps perquè segur que hi haurà cua. Ah, i li he 
de portar la bici al Javi, que fa dies que li hauria d’haver tornat. O sigui, que hauré 
d’anar fins a l’altra banda del poble, tinc ben bé mitja hora de camí. En algun moment 
també hauria d’anar a comprar-me unes ulleres de natació, perquè dimarts vaig a la 
piscina i les hauria de tenir. I a més m’acaba de trucar el meu pare per dir-me que 
hauria de passar pel taller (està a 10 minuts de casa) a ajudar-lo amb una feina. Quan 
li he dit que no podia, s’ha cabrejat i m’ha fotut el rotllo de sempre: «Mai no et demano 
res i per un dia que et necessito em dius que no pots! Vius massa bé, jo a la teva edat 
ja treballava i bla, bla, bla». Vaja, que hauré de trobar un moment per anar-hi, però 
m’ha promès que amb mitja hora (màxim 40 minuts) ja ho tindrem fet. Això espero! I 
per si això no fos prou, també he de netejar la meva habitació. Si no ho faig, els pares 
no em donaran la pasta de la setmanada i estic pelat… I, a més, he de trobar un 

moment per xatejar a veure quins plans tenim per a aquest vespre amb els col·legues!
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Després de llegir el text, deus haver vist que el Dani té molts plans i tasques a 
realitzar i poc temps per fer-ho tot… Necessitarà que li donis un cop de mà.

m Per començar, repassa totes les tasques i plans que has marcat i pensa si 
ha de fer-les totes avui o si n’hi ha alguna que pugui deixar per a un altre dia. 
Col·loca-les al requadre de sota.

m Ara centra’t en les tasques i els plans que penses que són prioritaris (o sigui, 
que ha de fer durant el dia d’avui) i pensa com s’ha d’organitzar per poder fer 
tot el que ha previst. Col·loca-les segons l’ordre que penses que hauria de 
seguir.

Prioritàries 
(a fer durant el dia d’avui)

Posposades 
(a fer un altre dia)

Tasques/Plans
(què ha de fer)

Què implica i què 
necessita

(com ha de fer-ho, què ha de 
tenir en compte, què 

necessita)

Horari
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Dinàmica: Demà tinc una entrevista
Fitxa 1

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Organització

Tasques Què m’implicarà 

Com fer-ho

Recursos, 
espais que 
necessito

Temps que 
tardaré

Temps total que m’ocuparà
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Organització

Ordre Tasques Horari

1r

2n

3r

4t

5è

6è

7è

8è

9è

10è

11è

12è

Criteris per prioritzar (per quins motius has ordenat les tasques 
d’aquesta manera):



COMPETÈNCIA: 
TÈCNIQUES DE 
RECERCA DE FEINA

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental personal

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Coneixement del context, els recursos, les tècniques i les estratègies per a 
l’accés a l’ocupació. Requereix habilitats i capacitats per a la planificació del 
procés de cerca i la presa de decisions en conseqüència. 

m Elements de la competència

 Conèixer els drets i les obligacions bàsiques en les relacions laborals.

 Tenir un coneixement general de les condicions laborals que ofereixen els 
sectors més propers al propi objectiu laboral.

 Conèixer i saber utilitzar els recursos d’ocupació, orientació i formació del 
territori.

 Conèixer i tenir un bon domini de les competències que s’hauran de posar 
en joc en l’ocupació a la qual cadascú es vol dirigir.

 Saber dissenyar el currículum per competències, ajustant-lo a les diferents 
ofertes laborals a què algú es presenta.

 Saber redactar una carta de presentació, ajustant-la a les diferents ofertes 
laborals.

 Disposar dels coneixements i les tècniques per anar a una entrevista de feina.

 Utilitzar i conèixer les diferents vies i canals per a la recerca de feina.

 Planificar el procés de recerca de feina:

 Definint els objectius a assolir (realistes i assumibles).

 Identificant les accions a realitzar (que es corresponguin amb els 
objectius) i els resultats esperats (que es puguin obtenir a través de 
les accions). 

 Preveient el temps necessari per dur-lo a terme.

 Identificant els recursos necessaris i els mecanismes de valoració 
del desenvolupament.

1

Tècniques de recerca de feina
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Idees clau

m Què he de tenir en compte

Cercar feina és un procés pel qual t’has de preparar. Cal que coneguis aspectes 
rellevants del funcionament i l’accés al mercat laboral (taxa d’atur, ocupacions 
en recessió, ocupacions en alça, tipus de contractes, què és una nòmina, etc.), 
que dominis les eines i tècniques que s’utilitzen per tal de fer efectiva l’entrada 
a l’empresa (tipus de currículum, processos de selecció, pistes per superar una 
entrevista, etc.) i sobretot has de tenir clar què cerques (què m’interessa?, què 
sé fer?, quines són les feines que a les quals vull i puc accedir?). Per tant, es 
tracta que facis una tasca d’investigació i planificació acurada.

Si domines aquesta competència i tens el teu objectiu laboral clar, evitaràs 
quedar-te a casa esperant que algú o algun servei de col·locació et truqui per 
informar-te d’alguna oferta. Segurament no succeirà. Evitaràs cercar sempre 
en un o dos canals de recerca que no t’estan donant resultat i deixaràs de 
queixar-te de la teva mala sort o del maleït mercat de treball que no treu ofertes 
ajustades als teus interessos. I evitaràs presentar-te a una oferta de feina sense 
haver investigat prèviament l’empresa en qüestió, sense preparar les possibles 
respostes a preguntes que l’entrevistador o entrevistadora et formularà, i amb 
molta probabilitat perdràs aquesta oportunitat, una vegada més.

Si domines molt i bé aquesta competència, optimitzaràs el temps de recerca i 
seleccionaràs millor les ofertes a les quals et presentis, molt més en consonància 
amb el teu objectiu laboral. Tindràs més oportunitats d’entrevista, i la teva 
confiança i seguretat podran millorar, amb reflexió i anàlisi, després de cada 
procés de selecció en el qual participis. 

Hi ha alguns criteris que són importants:

 La feina no es troba, no s’espera i no es dóna.

 Tot el contrari, la feina se cerca, s’aconsegueix, es manté i es millora. 

 La recerca de feina és una feina en si mateixa, ja que implica una actitud activa, 
vigilant, planificada, amb l’objectiu laboral molt clar.

Conèixer els canals de recerca de feina et permet identificar les vies d’accés 
al mercat de treball, i dominar les tècniques i els instruments et facilita obtenir 
la feina que persegueixes.

2
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m Conceptes clau

 Mercat de treball: Lloc on es produeix un intercanvi com en qualsevol 
altre mercat. És l’àmbit on es produeix la interrelació entre l’oferta i la 
demanda d’ocupació, és a dir, el punt de trobada entre oferta i demanda.

    En el mercat laboral és on es produeix la interrelació entre la demanda de 
treballadors que fan les empreses, que necessiten el factor treball per dur 
a terme les seves activitats, i l’oferta de treball, que la constitueixen les 
persones que busquen feina, tant si estan treballant com si no, i tinguin 
entre 16 i 65 anys.

 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

Imagina’t que acabes d’entrar per primer cop a un gran supermercat, té molts 
passadissos i la informació per localitzar els productes és complicada. Se’t fa 
difícil trobar-los ràpidament. Afegit a aquest obstacle, la varietat i diversitat de 
marques dificulta destriar quin és el producte que et convé més. La compra et 
pot durar tota la tarda o tot el dia! Doncs el mercat laboral té un funcionament 
semblant, ja que si no tens clar de què pots i vols treballar, si no coneixes els 
canals d’accés (borses de treball, oficines d’ocupació, empreses de treball 
temporal, xarxa de contactes, portals de feina per Internet…), si no domines els 
instruments i les tècniques de recerca (el currículum, la carta de presentació, les 
xarxes socials professionals…) i si no planifiques molt bé el procés, et pots trobar 
tan perdut o perduda com en el gran supermercat, trucant a moltes portes 
equivocades o poc ajustades al teu objectiu. 

Hi ha algunes dades que et poden anar bé:

 El 85% de la feina es troba a través de contactes.

 Cada persona té al voltant de 150 contactes directes i indirectes.

 El networking (el treball amb la xarxa de contactes) pot multiplicar fins a 
10 aquesta xifra.

 L’autocandidatura és un dels canals menys explotats i dóna bons resultats.

 En un procés de selecció, la majoria d’empreses valoren altament que la 
persona candidata conegui bé l’organització, el lloc de feina i els punts 
forts i febles propis (i proposi alternatives de millora dels punts febles). 
Moltes persones van a l’entrevista de feina sense haver-se preparat 
prèviament tots aquests punts. Si tu ho fas, la teva candidatura estarà 
millor considerada que la d’altres.

3
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar el 
teu coneixement de les tècniques de recerca de feina. Davant de cada afirmació, 
es tracta que responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1 Un dels instruments per a la recerca de feina és el currículum. Tot i 
que no n’hi ha un model únic, sí que acostuma a tenir uns blocs 
d’informació fixos. 

2
El currículum sempre s’entrega a l’empresa personalment i en format 
paper. 

3
Es recomana que el currículum no ocupi més de dues pàgines. Ha 
de ser clar i concís i no cal incloure informació que no sigui interessant 
per al lloc de feina al qual s’opta. 

4
No cal tenir carta de presentació perquè actualment ningú no la 
demana.

5
L’entrevista de selecció només es fa quan la persona que et vol 
contractar no té clara alguna informació del currículum. Si està tot 
clar, ja no cal fer l’entrevista.

6

Abans d’anar a una entrevista cal preparar-la, perquè et poden fer 
preguntes sobre la formació i l’experiència laboral, però també sobre 
les aficions, les competències que es tenen, les intencions laborals 
futures, els punts febles, o fins i tot sobre el salari que es voldria cobrar.

A més, de vegades pot haver-hi més d’un entrevistador i/o més d’un 
candidat.

7

Abans de començar un procés de recerca de feina, cal conèixer, 
entre altres coses, el que demanen i ofereixen a l’ocupació en què 
s’està buscant feina i les competències (coneixements, habilitats, 
capacitats, etc.) que podem oferir. Si busquem feina en ocupacions 
en què no tenim les competències sol·licitades, és pràcticament im-
possible aconseguir-la.

8

Si ara volgués o necessités buscar una feina estic preparat o preparada 
per fer-ho perquè m’he orientat, tinc el currículum fet i m’he preparat 
per afrontar una entrevista de selecció.

Per demostrar-ho, explica de què buscaries feina i per què, ensenya i 
comenta el teu currículum al tècnic o a la tècnica, i respon les preguntes 
pròpies d’una entrevista de selecció que et farà a continuació.

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental personal

Per comprovar si ja la tinc assolida: Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Tècniques de recerca de feina
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1

Vertader. Hi ha molts models i estils de currículums. L’estructura també por 
variar, però generalment inclouen com a mínim les dades personals, la formació, 
l’experiència laboral, el coneixement d’idiomes i d’informàtica. També s’hi 
poden incloure les competències adquirides, les aficions, etc.

2

Fals. Fa anys aquesta acostumava a ser l’única forma d’entregar els currículums, 
però actualment també s’utilitza el correu electrònic, els portals de recerca de 
feina (que ja tenen una aplicació específica per introduir-lo), etc. També hi ha 
els videocurrículums, que són en format audiovisual i que es poden penjar en 
diferents portals a Internet, o altres aplicacions com ara Mycvbook, LinkedIn, 
etc. Les noves tecnologies també han canviat la manera de vendre’s i d’optar 
a llocs de feina!

3 Vertader. 

4
Fals. Tot i que és cert que no sempre es demana, sí que ho poden fer. Per tant 
és important tenir-ne alguna de feta com a model i després adaptar-la a cada 
oferta en cas que la demanin.

5

Fals. L’entrevista forma part del procés de selecció i sempre es fa a les persones 
que s’han preseleccionat segons el currículum. Per exemple, quan una empresa 
ha rebut 50 currículums, tria els millors i després entrevista aquestes persones 
per tal de seleccionar la que s’ajusta més al perfil sol·licitat. L’entrevista es fa 
per aclarir i/o ampliar la informació del currículum i per obtenir informació que 
interessa a l’empresa per assegurar que es contractarà la persona més 
preparada per al lloc de feina que s’està oferint.

6

Vertader. En moltes entrevistes es fan preguntes obertes i que van més enllà 
d’explicar quins estudis s’han fet o en què s’ha treballat. 

També és cert que et poden fer entrevistes en què hi hagi dos o tres entrevistadors 
i processos de selecció en què, simultàniament, participeu diverses persones 
candidates.

7

Vertader. És pràcticament impossible que ens donin una feina de pastisser si, 
per exemple, no tenim coneixements dels productes, si no dominem les 
tècniques de pastisseria, si no sabem elaborar una crema, si no sabem 
organitzar-nos la feina, si no sabem utilitzar la maquinària, si no sabem planificar 
la feina de l’obrador, etc. 

Per tant, abans de posar-se a buscar feina de pastisser, primer cal saber què 
es demana i comprovar si es tenen els coneixements, les tècniques, les habilitats 
i les capacitats per poder dur a terme la feina de manera eficient i eficaç. 

8 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

m Solucions
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Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Tècniques de recerca de feina

Individual Grupal

A continuació et proposem que posis a prova els teus 
coneixements i domini d’algunes tècniques de recerca de 
feina. Per fer-ho has d’imaginar que:

S’acosta l’estiu* i això significa que d’aquí a un parell de 
setmanes haureu acabat les classes. T’interessa molt 
trobar una feina durant l’estiu per guanyar uns diners i no 
dependre tant del pare i de la mare.

*Canvieu l’enunciat en funció de l’època de l’any en què es faci la prova (pot 
ser una feina per a caps de setmana, de tardes, per a les vacances de Nadal 
o de Setmana Santa, etc.)

m Creus que podries buscar feina de [pensa una o dues feines que creguis 
que podries fer] _______________________________________________, 
perquè [explica per què creus que estàs capacitat o capacitada per fer-les] 
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Si et falta informació sobre alguna de les ocupacions que t’interessen i/o si no 
tens gaire clar quines feines podries fer, pots trobar informació que t’ajudi a 
decidir-te a les ofertes de feina o a altres portals laborals. Aquí en tens alguns:

 www.canguroencasa.com

 www.studentjob.es

 www.empleo-jovenes.com

 www.sumavisos.es/empleos/=estudiantes?gclid=CM-p6azv6bACFYcPfAodEGpteQ

 www.infofeina.com

Situació de partida1
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Ja hauries de tenir clares una o més opcions de feina que podries fer aquest 
estiu. Anota-les a continuació:

De què podria treballar durant l’estiu?1

Opció 1

Opció 2

Opció 3

Ara que ja has decidit de què voldries treballar, toca preparar-se per a la 

recerca de feina! Ànims!
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1. El currículum

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Tècniques de recerca de feina

Individual Grupal

m Has fet mai el teu currículum? 

m Saps quins apartats té? 

m Saps què s’hi ha de posar? 

m Saps com organitzar-lo?

m Saps què no cal posar-hi?

m Saps com presentar-lo? 

Si vols buscar feina i moure el teu currículum, has de poder donar resposta a 
totes aquestes preguntes… 

A continuació et proposem que responguis les qüestions següents perquè 
puguis comprovar quin coneixement tens d’aquesta eina de recerca de feina.

El currículum pot tenir diferents blocs d’informació, en podries dir cinc?

Quina informació ha de constar a l’apartat «Dades personals»? I quina no 
cal que hi consti?
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A l’apartat «Formació», què s’hi posa? I quines dades concretes s’hi ha de 
fer constar?

A l’apartat «Experiència professional», què s’hi posa? I quina informació 
s’ha de destacar de cada experiència?

I als apartats «Idiomes» i «Informàtica», què penses que s’hi posa? Què és 
important destacar?

•	

•	

•	

•	

•	

En el teu cas, trauries algun apartat dels cinc que hem mencionat? N’hi 
posaries algun altre?

•	

•	

•	

•	

•	

•	
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m Ara és el moment d’intentar fer el teu currículum. 

Imagina que vols enviar-lo a una empresa on ofereixen un lloc de feina dels que 
a tu t’interessa.

Veuràs que tens un seguit de requadres en blanc. Pensa quins apartats t’inte-
ressa posar-hi i vés introduint la informació que creguis adient tenint en comp-
te el lloc de feina al qual vols optar.

Només en el cas que necessitis ajuda pots consultar alguns models o exemples:

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/

www.siaj.net/curriculum_vitae.pdf

www.elprimerempleo.com/curriculum.php#2

www.modelocurriculum.net/plantillas-de-cv-modelo-3.html

Escriuràs el currículum per optar a un lloc de feina de:
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental personal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 2. L’entrevista de feina

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Tècniques de recerca de feina

Individual Grupal

Enhorabona! 

Sembla que el teu currículum els ha agradat i ara volen fer-te l’entrevista de feina. Si 
la superes, la feina és teva!

Però, per assegurar que sabràs respondre les preguntes que et facin, abans te les 
has de preparar. A continuació et relacionem un seguit de possibles preguntes que 
et poden fer durant l’entrevista. Es tracta que expliquis què i com les respondries. 
Tingues en compte que, quan ho tinguis escrit, el tutor o la tutora et farà les 
preguntes com si fossis a l’entrevista. Hauràs de ser convincent!

Ànims, que ja falta poc per aconseguir la feina!

Lloc de feina al qual aspiro:

Per què t’interessa aquest lloc de feina?

Explica’m la teva experiència professional.

Has fet algun curs, feina o activitat que et puguin servir per a aquest lloc de 
feina?
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Digues tres qualitats (o punts forts) que tens com a treballador/a. També 
m’agradaria que em diguis algun punt feble, és a dir, algun aspecte que 
creguis que podries millorar.

Com t’imagines que serà la feina? Què penses que hauràs de fer? 

Penses que ho faràs bé? Per què?

Per què penses que t’hauria de contractar a tu i no a una altra persona?

Quins són els teus objectius futurs? T’agradaria continuar treballant en 
aquesta empresa? Vols seguir estudiant?

Quins idiomes parles de manera fluida?
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Si vols consultar informació sobre tipus de preguntes, respostes i 
recomanacions:

 http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/ocupacio_ 
3BO.pdf

Vius amb els pares?

Quant penses que hauries de cobrar per aquesta feina?

http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/ocupacio_3BO.pdf
http://w27.bcn.cat/porta22/images/cat/16_22_preguntes_CAT_Intranet_P22_tcm9-3830.pdf


COMPETÈNCIA: 
CURA DE LA LLAR

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova



Cura de la llar  02

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental interpersonal

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Vetllar pel bon estat de l’espai on s’habita tenint cura del seu manteniment, 
ordre i netedat, així com fer les tasques quotidianes derivades de la dinàmica 
d’higiene i d’alimentació de les persones que hi conviuen.

m Elements de la competència

 Conèixer els requeriments i les tasques que cal fer per tenir cura de la llar.

 Conèixer i fer les tasques domèstiques de neteja de la llar utilitzant els 
productes i estris adequats per a cada estança i material.

 Saber preveure i planificar la compra mensual i/o setmanal d’aliments i 
altres productes per al manteniment de la llar, i fer la compra a diferents 
establiments segons les necessitats, el pressupost i la disponibilitat.

 Conèixer i utilitzar els diferents electrodomèstics aplicant les normes i 
instruccions d’ús i manteniment.

 Tenir cura de la roba aplicant els productes adequats per a la neteja i el 
manteniment de les diferents peces i per planxar. 

 Conèixer i fer operacions bàsiques de manteniment de la llar i de bricolatge. 

 Conèixer i recórrer a serveis específics de manteniment de la llar (electricitat, 
lampisteria, etc.).

1

Cura de la llar
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Idees clau

m Què he de tenir en compte

Viure en un espai brut i desordenat provoca estrès, perquè la dinàmica diària 
es torna caòtica. En canvi, la neteja i l’ordre ajuden a dur una vida més tranquil·la 
perquè respecten la higiene i l’estructura que necessita l’ésser humà, a banda 
que a tothom li resulta més agradable estar en una estança arreglada.

Hi ha un parell de suggeriments per aconseguir un espai endreçat i net:

Definir i seguir una pauta diària de funcionament és útil per automatitzar les 
tasques. 

 A la majoria de persones els costa fer les tasques de la llar, especialment quan 
la casa està feta una lleonera. Per tant, és millor prevenir i no deixar-te dur per 
la inèrcia. Per exemple, és important intentar que cada cosa tingui un lloc 
assignat, així s’evita deixar les coses a qualsevol lloc; recollir després d’haver 
desendreçat o embrutat alguna cosa…

Tot això pren una importància especial quan comparteixes l’habitatge amb 
altres persones, ja que s’ha de pactar respecte a les normes i l’organització de 
les tasques de la llar tenint en compte que cada persona té el seu concepte 
d’higiene i ordre, i establir les prioritats, el procediment i el ritme de treball de 
manera particular.

m Conceptes clau

 Tenir cura: Vetllar pel bé o pel bon estat d’algú o d’alguna cosa. És a dir, 
cal posar atenció en les necessitats de les persones que viuen a la casa i 
en l’estat de la llar per veure què cal fer.

 Llar: Casa que hom habita amb els seus. El diccionari també recull una 
altra definició: «Paviment o sòl generalment de pedra on es fa el foc d’una 
casa, proveït de xemeneia de campana ampla per a la sortida dels fums». 
Antigament, la llar tenia la funció d’escalfar l’habitatge i, a més, s’utilitzava 
per cuinar. Per tant, al voltant de la llar era on la família feia vida la major 
part del temps quan no es treballava. Era el lloc de reunió, per compartir. 
Per aquest motiu quan es fa referència a casa com un espai propi i acollidor 
en què un se sent a gust, s’utilitza la paraula llar.

2
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 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

Per evidenciar la importància d’aquesta competència, et posem d’exemple les 
situacions reals següents:

La Laura es decideix a llogar una habitació del seu pis perquè no arriba a final 
de mes. Un amic seu li parla d’un noi, en Carles, que hi està interessat. Quan es 
troben per parlar, en Carles li diu que té un gat. A la Laura no li fa gaire gràcia, 
però li comenta que si ell s’encarrega de mantenir l’espai amb les coses del gat 
en ordre i net poden provar-ho, i li posa un mes de prova. Com que en Carles 
és un desastre que no s’encarrega de res, ni de la casa, ni del gat, ni d’ell mateix, 
la Laura el fa fora. En Carles es queda de pasta de moniato perquè no creia que 
aquesta qüestió fos tan important.

La Martina fa un mes que s’ha independitzat. Ara comparteix pis amb dues 
noies. Ho està passant molt malament perquè no sap fer res. A casa seva ho 
deixava tot pel mig i no netejava res, tot i que la seva mare i el seu pare li anaven 
sempre al darrere perquè fos més ordenada. Les seves companyes ja li han dit 
que es posi les piles o no podrà continuar vivint amb elles. La Martina està 
desesperada perquè li agrada molt compartir pis amb les seves companyes. 
Avergonyida, ha hagut de demanar ajuda a la seva mare i al seu pare per aprendre 
les qüestions més bàsiques: conèixer els diferents productes de neteja i com 
aplicar-los, posar la rentadora, estendre la roba, plegar la roba, planxar, fer la 
compra, cuinar, etc.

3
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar el 
teu coneixement i destresa en la cura de la llar. Davant de cada afirmació, es 
tracta que responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1

Tenir la casa neta és una qüestió d’estètica. Una casa neta i endreçada 
és més agradable i, per tant, la neteja només cal fer-la quan notem 
que no ens hi trobem a gust o quan no és pràctic viure-hi (per 
exemple, quan no trobem les coses perquè estan a qualsevol lloc).

2

Els productes i estris següents són adequats per netejar i desinfectar 
el lavabo:

3
A la rentadora hi poses la roba tal com la treus del cove de la roba 
bruta, tries la temperatura segons com estigui de bruta (+ bruta = + 
temperatura) i la poses en marxa. 

4
La roba s’ha d’estendre al més aviat possible, perquè si s’està a la 
rentadora massa temps es fa malbé i s’arruga molt. Abans de penjar-
la, és bo sacsejar-la a l’aire perquè s’estiri.

5 El menjar i els productes de neteja es compren al supermercat.

6
Si has de fregar el terra no cal escombrar o passar l’aspirador primer 
perquè el motxo ja s’emporta la brutícia. 

7

De tant en tant s’han de sanejar els desguassos del bany i de la cuina 
per assegurar que no s’embussin. Hi ha productes especials per 
mantenir i desembussar, però també es poden utilitzar sistemes 
casolans, com per exemple tirar-hi aigua bullint amb sal i lleixiu.

8
Els fils elèctrics han d’estar en perfecte estat, no poden estar pelats 
perquè pot provocar un curtcircuit i espatllar el sistema elèctric general. 

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental interpersonal

Per comprovar si ja la tinc assolida:
Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Cura de la llar
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1

Fals. És cert que una casa neta i endreçada sempre és més acollidora i 
agradable, però la neteja sobretot és una qüestió d’higiene i salut. L’acumulació 
de brossa i brutícia fa que sigui insalubre i hi ha espais, com ara la cuina i el 
lavabo, que és imprescindible que es mantinguin nets i desinfectats per evitar 
la proliferació de bacteris.

2 Vertader.

3

Fals. S’ha de classificar segons el tipus de roba (cotó, sintètic, delicat, etc.) i el 
color (negres o molt foscos, vermells o mig foscos, suaus, clars i blancs). A 
banda, sovint es fan rentadores només per a la roba de llit o per a tovalloles o 
draps, etc.

4 Vertader.

5

Fals. No només aquí. Hi ha establiments que venen productes específics 
(xarcuteria, peixateria, carnisseria, drogueria, etc.), hi ha botigues petites, hi ha 
el mercat, hi ha les cooperatives (generalment són organitzacions de 
consumidors que compren menjar directament als productors locals, ecològic 
i de qualitat), etc.

6
Fals. Primer s’ha de treure la pols, perquè si fregues directament, l’aigua es 
barreja amb la pols i ho deixa tot brut.

7 Vertader. 

8 Vertader.

m Solucions
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Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental interpersonal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1. La compra setmanal

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Cura de la llar

Individual Grupal

Series capaç de planificar una compra bàsica setmanal 
(de dilluns a divendres) per a tres persones amb 75 €?

Et pot ajudar pensar el menú setmanal. Et proposem que 
omplis la graella següent abans de fer la compra. 
L’esmorzar pot ser genèric (llet, pa...).

La compra setmanalPROVA 1

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Esmorzar

Dinar

Sopar

Si no tens clars els ingredients d’algun dels menús que proposes, pots 

consultar-ho a Internet. Hi ha moltes pàgines on t’expliquen receptes. Et 

facilitem alguns enllaços: 

www.javirecetas.com/

www.recetasdiarias.com/

...



Cura de la llar  08

Una vegada has planificat els menús, et pot ajudar fer una llista aproximada de 
la compra que hauries de fer.

 Esmorzar Dinar Sopar

General

Ara sí, ja pots començar a fer la compra. Tria entre els diferents supermercats 
que et proposem.

La compra setmanal té un cost de: 
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Dinàmica: Compartir tasques de la llar
Fitxa 1

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Cura de la llar

Les feines de la casa

Tasca Freqüència Temps que ocupa

1. Rentar els plats

2. Escombrar la casa

3. Fer la compra general

4. Netejar els vidres

5. Fer els llits

6. Posar la rentadora i estendre la roba

7. Fer el dinar

8. Fregar el terra

9. Canviar els llençols

10. Netejar la cuina

11. Recollir la roba estesa

12. Plegar i/o planxar la roba i desar-la

13. Fer el sopar

14. Netejar el lavabo

15. Ordenar la casa

16. Llençar les escombraries      
     (orgàniques, reciclatge, etc.)

17. Altres.
    Anota altres tasques que se t’acudeixin:
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Dinàmica: Compartir tasques de la llar
Fitxa 2

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Cura de la llar

Distribució de les feines de la casa

Persona 1 (nom): Persona 2 (nom): Persona 3 (nom):

Temps total de 
dedicació:

Temps total de 
dedicació:

Temps total de 
dedicació:
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Dinàmica: Compartir tasques de la llar
Fitxa 3

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Cura de la llar

Dilluns
1

Dimarts
2

Dimecres
3

Dijous
4

Divendres
5

Dissabte
6

Diumenge
7

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Dilluns
8

Dimarts
9

Dimecres
10

Dijous
11

Divendres
12

Dissabte
13

Diumenge
14

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Persona 1

Persona 2

Persona 3



COMPETÈNCIA: 
NEGOCIACIÓ

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova



Negociació  02

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental interpersonal

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Capacitat i habilitat per a la cerca d’estratègies que permetin arribar a un acord, 
a un equilibri, en moments i situacions de desacord amb una o diverses 
persones amb les quals s’interactua. 

m Elements de la competència

 Conèixer i respectar la màxima d’una negociació integradora: que les dues 
parts guanyin equitativament en el procés.

 Anticipar-se a possibles situacions de desacord, comunicant-se amb les 
persones amb qui s’interactua.

 Mostrar disposició a la cerca de solucions davant del desacord, implicant-
se en el procés d’una manera activa.

 Saber posar-se en el lloc de l’altra persona i intentar entendre el perquè 
de la seva posició. 

 Explicar clarament els motius propis per adoptar una posició determinada.

 Aportar propostes que possibilitin que les dues parts en desacord puguin 
obtenir resultats satisfactoris i intentar acostar posicions.

 Cercar noves alternatives per arribar a acords, si és necessari, en forma 
d’estratègies creatives, constructives i dinàmiques.

 Expressar les opinions amb fermesa, però sense actituds negatives o 
agressives.

 Intentar generar un clima de confiança, reciprocitat i credibilitat mútua per 
facilitar l’acostament de posicions.

 Mostrar disposició a renunciar, si cal, a part dels propis interessos o 
objectius per facilitar un acord amb les parts implicades.

1

Negociació
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Idees clau

m Què he de tenir en compte

Tot i que negociar significa que les parts implicades en una situació de conflicte 
o desacord trobin el punt mitjà que les beneficiï equitativament, sovint es té la 
concepció errònia que un bon negociador és aquella persona que convenç les 
altres i acaba imposant el seu criteri perquè creu que per guanyar ha de fer que 
l’altra persona perdi. 

Fixa’t en aquesta frase: «El més flexible és el més fort». Vol dir que la persona 
que es mostra més oberta a cercar i analitzar diferents alternatives, que entén 
que hi ha tants punts de vista com persones, que es posa amb més facilitat en 
la pell de l’altra persona, que expressa la seva opinió mostrant una gamma 
àmplia i variada d’arguments, que demana a l’altra persona la seva opció, etc., 
és la que pot triar solucions més eficientment (de manera més relaxada, més 
assertiva, etc.) i eficaçment (en benefici de totes les parts).

Sovint ens trobem persones rígides que es resisteixen a escoltar opinions 
diferents de la pròpia perquè creuen que tenen la raó, que posseeixen la veritat 
absoluta. Fins i tot poden arribar a desacreditar-te menyspreant els teus 
arguments. En aquests casos, s’ha de saber gestionar les emocions negatives 
que poden anar apareixent, mantenir la paciència (l’estrès altera les capacitats) 
i no perdre l’objectiu de la negociació (trobar un punt d’acord en què les dues 
parts guanyin, encara que hagin de renunciar parcialment respecte de la seva 
intenció primera).

També s’ha de tenir en compte que les relacions interpersonals quasi sempre 
parteixen d’un punt de desigualtat, és a dir, que una de les parts ocupa una 
posició de més poder, encara que la diferència sigui mínima. Qui ha de ser més 
hàbil en la negociació és la persona que està en la posició més feble, perquè 
la sensació de força que té l’altra persona pot fer que no consideri necessari 
negociar entenent que amb això perd perquè ha de cedir. 

m Conceptes clau

 Guanyar-guanyar: És quasi una filosofia de vida en què conceptes com 
ara col·lectiu, compartir, consens o d’altres de similars prenen molta 
importància. Trenca amb la idea d’un individualisme ferotge en què només 
compta el que tu vols aconseguir al preu que sigui sense tenir en compte 
la resta.

2
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 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

Imagina que has d’entregar un treball de l’escola d’aquí a dos dies i no hi arribes. 
Vols aconseguir que la professora t’allargui el termini d’entrega. Com plantejar 
la qüestió seguint un esquema de negociació? D’entrada, sabent que la 
responsabilitat és teva (ets tu qui fa tard), que l’èxit de l’assoliment depèn de com 
procedeixis i acceptant per endavant que la resposta pot ser un «no». Pensa si 
aquest procediment et sembla el més adient:

  Pensar bé el teu objectiu (demanar un nombre concret de dies d’ajornament) 
i les causes reals que el justifiquen (per què no el pots entregar a temps).

 Comentar a la professora que li has d’exposar un tema urgent i demanar-
li quan li va bé que li puguis dir.

 Ja en la trobada, exposar les teves necessitats i la teva proposta de manera 
clara, concreta i assertiva. En els arguments, poses de manifest que has 
pensat en ella; per tant, li fas saber que ella perd més que guanya, perquè ha 
de fer una excepció que la resta d’alumnes pot viure com un privilegi, etc. 

 En cas que la resposta sigui negativa, demanar-li si hi ha alguna possibilitat 
de canvi. Si la resposta es manté, hauràs de deixar de dormir una nit per 
acabar la feina i organitzar-te millor la propera vegada (bé, això ho hauràs 
de fer encara que t’ampliï el termini).

Ja saps que en una negociació quasi sempre s’ha de renunciar a la totalitat i 
cedir una part.

3

 Mapa mental: Representació que una persona té del món. Està ple de 
coneixements, creences i valors que generen la majoria de les opinions 
que tenim. És molt important saber que cada persona funciona amb el 
seu particular mapa mental.

 Creença: Allò que pensem d’acord amb el nostre personal codi ètic, cultural, 
social, etc. Les persones hem d’estar obertes a modificar les nostres 
creences i a revisar-les per netejar-les de possibles prejudicis, per exemple.
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar la 
teva capacitat de negociació. Davant de cada afirmació, es tracta que responguis 
si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1
Quan dues persones tenen interessos diferents, sempre n’hi ha una 
que hi surt perdent. No és possible arribar a un acord en què les dues 
parts hi surtin guanyant. 

2
Davant d’un conflicte entre dues persones, el millor és prendre la 
iniciativa i plantejar amb calma quin és l’objectiu propi i demanar, 
alhora, què és el que necessita o vol l’altra persona.

3

En un procés de negociació, no és bo fer renúncies. Cal mantenir-se 
ferm fins a l’últim moment en allò que vols aconseguir. Per tant, has 
de tenir molt clar des del principi què vols i lluitar per obtenir-ho sense 
renunciar a res, perquè si comences a fer-ho ho pots perdre tot.

4
Hi ha situacions que només tenen una solució. El que passa és que hi 
ha persones que volen tenir sempre la raó i no estan disposades a cedir. 

5
Per arribar a un acord, s’ha d’intentar trobar els punts de proximitat 
entre les diferents parts. Per això és important posar-se en el lloc de 
les altres persones i entendre quina és la seva posició. 

6
En una negociació, guanyar no significa imposar el teu criteri tant sí 
com no i sortir-te amb la teva costi el que costi. 

7

Si una persona necessita urgentment una cosa, el millor és aconseguir-
la. Per això, l’opció més eficaç és intentar portar l’altra persona al propi 
terreny utilitzant les tàctiques que calguin (primer se li planteja 
raonablement, i si no es posa a la raó, s’ha de passar a debilitar-la).

8

Per negociar és important mantenir una bona comunicació (practicar 
l’escolta activa, el diàleg respectant els torns de paraula, modulant el 
to de veu, etc., i l’expressió assertiva per exposar els arguments propis 
i tolerant els de l’altra persona).

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental interpersonal

Per comprovar si ja la tinc assolida:
Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Negociació
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1
Fals. Moltes vegades (tot i que no sempre) es pot arribar a un acord en què 
tothom hi guanyi. És el tipus de negociació que es coneix com a «guanyar-
guanyar».

2
Vertader. Davant d’un conflicte és millor prendre una actitud proactiva i tranquil·la 
per trobar alternatives i solucions que esperar que l’altra persona actuï.

3
Fals. De vegades s’ha d’estar disposat a renunciar a part dels teus interessos, 
ja que això permet arribar a acords i obtenir, almenys, una part del que volies 
o necessitaves.

4
Fals. Hi ha persones que pensen que la seva visió dels fets és l’única possible 
i la més raonable. Per negociar, cal tenir en compte que cada persona pot tenir 
una visió diferent i que hi ha més d’una alternativa a analitzar.

5

Vertader. Aquesta és el punt de partida d’una autèntica negociació: tenir clara 
la idea que el que un mateix pensa no és la veritat absoluta i que cada persona 
té un punt de vista propi. De vegades coincideixen, de vegades no i d’altres a 
mitges.

6

Vertader. Sovint és té la idea que negociar vol dir guanyar imposant la pròpia 
voluntat i que per aconseguir-ho el millor és actuar perquè l’altra persona se 
senti cada cop més feble i, fins i tot, es pot arribar a utilitzar el menyspreu, el 
to impositiu, etc. Hi ha persones que pensen que es guanya més com més perd 
l’altra persona. 

7 Fals. Mira la resposta 6.

8

Vertader. La majoria de conflictes i desacords es generen i no es resolen 
perquè una o més parts implicades no s’esforcen a mantenir una bona 
comunicació. En la negociació, l’exposició clara i calmada del missatge (exposar 
què es desitja i demanar què desitja l’altra persona) és imprescindible.

m Solucions
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Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental interpersonal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1. Com negocio

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Negociació

Individual Grupal

A continuació et proposem que pensis en diferents situacions en què hagis 
hagut de negociar. Alguns exemples:

 Amb el teu pare, la teva mare o alguna altra persona 
més gran per acordar l’hora d’arribada a casa.

 Amb un professor o una professora per pactar la 
data d’entrega d’algun exercici.

 Amb un amic o una amiga per acordar alguna qüestió d’interès per als dos.

Pensa en el teu dia a dia i busca tres situacions en què recordis haver negociat. 
Quan les tinguis, posa’t en situació i marca les opcions que s’ajustin a com vas 
actuar en el procés de negociació.

Com negocioPROVA 1

SITUACIÓ 1

Marca les opcions que es corresponguin amb la teva actuació:

  Vaig exposar els meus interessos amb calma, explicant què volia i/o 

necessitava i per què.

  Vaig escoltar els interessos de l’altra part (què volia i/o necessitava i per què), 

posant-me al seu lloc per intentar entendre-la.

  Durant tot el procés de negociació em vaig expressar amb calma, mantenint 

una actitud positiva i sense agressivitat.

  Em vaig plantejar la possibilitat de renunciar a part dels meus interessos per 

poder arribar a un acord, i quan va ser necessari ho vaig fer.

  Vaig aportar propostes i solucions per acostar posicions i que les dues parts hi 

sortíssim guanyant.

Explica-la breument:

Qui era l’altra part, quina era la situació, què volies tu i què volia l’altra part. 
Finalment vau arribar a un acord? Si és que no, explica per què. 
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Marca les opcions que es corresponguin amb la teva actuació:

 Vaig exposar els meus interessos amb calma, explicant què volia i/o 
necessitava i per què.

 Vaig escoltar els interessos de l’altra part (què volia i/o necessitava i per 
què), posant-me al seu lloc per intentar entendre-la.

 Durant tot el procés de negociació em vaig expressar amb calma, mantenint 
una actitud positiva i sense agressivitat.

 Em vaig plantejar la possibilitat de renunciar a part dels meus interessos 
per poder arribar a un acord, i quan va ser necessari ho vaig fer.

 Vaig aportar propostes i solucions per acostar posicions i que les dues 
parts hi sortíssim guanyant.

Explica-la breument:SITUACIÓ 2 

Qui era l’altra part, quina era la situació, què volies tu i què volia l’altra part. 
Finalment, vau arribar a un acord? Si és que no, explica per què.
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Explica-la breument:SITUACIÓ 3

Marca les opcions que es corresponguin amb la teva actuació:

 Vaig exposar els meus interessos amb calma, explicant què volia i/o 
necessitava i per què.

 Vaig escoltar els interessos de l’altra part (què volia i/o necessitava i per 
què), posant-me al seu lloc per intentar entendre-la.

 Durant tot el procés de negociació em vaig expressar amb calma, mantenint 
una actitud positiva i sense agressivitat.

 Em vaig plantejar la possibilitat de renunciar a part dels meus interessos 
per poder arribar a un acord, i quan va ser necessari ho vaig fer.

 Vaig aportar propostes i solucions per acostar posicions i que les dues 
parts hi sortíssim guanyant.

Qui era l’altra part, quina era la situació, què volies tu i què volia l’altra part. 
Finalment, vau arribar a un acord? Si és que no, explica per què.

Vegeu la fitxa i el desenvolupament de la dinàmica «La taronja» al dossier del professional. 
Només es pot treball en grup. 



COMPETÈNCIA: 
RELACIÓ INTERPERSONAL

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental interpersonal

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Capacitat i habilitat per relacionar-se amb altres persones de manera 
satisfactòria, mantenint una actitud assertiva i constructiva. 

m Elements de la competència

 Valorar prioritàriament les qualitats de les persones per damunt dels defectes.

 Establir relacions basades en la confiança.

 No discriminar cap persona per raó del seu origen, sexe, religió, edat, etc.

 Saber reconèixer i respectar l’autoritat de les persones i el seu grau de 
responsabilitat.

 Plantejar el desacord i la queixa de manera constructiva, aportant alternatives.

 Expressar-se posant en joc correctament els elements necessaris per a 
una bona comunicació.

 Exposar les opinions, els arguments, els raonaments, etc., encara que 
siguin contraris a l’opinió d’altres persones.

 Respectar l’opinió de les altres persones encara que sigui diferent de la 
pròpia fent exercici d’empatia i sense jutjar.

 Incorporar el desacord, intentant aproximar posicions de respecte, i en cas 
que no sigui possible respectant les diferents posicions.

 Abans de plantejar una qüestió, preveure i mesurar-ne els efectes i cercar 
la manera més adequada de fer-ho. 

 Valorar positivament les realitzacions i els èxits de les altres persones.

 Intentar satisfer les necessitats de l’altra persona sempre que es pugui.

 Compartir els coneixements amb la resta.

 Dominar els codis bàsics d’educació.

1

Relació interpersonal
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Idees clau

m Què he de tenir en compte

La relació entre persones ha de tenir com a base la igualtat, és a dir, evitar 
pràctiques de discriminació per raó de sexe, edat, procedència, etc. Ja saps 
que això sovint falla. Per exemple:

 El percentatge de dones que ocupen llocs de responsabilitat en empreses 
a l’Estat espanyol és del 25% enfront del 75% d’homes, tot i que les empreses 
en què la direcció compta amb una representació equilibrada entre homes 
i dones presenten uns resultats un 10% més bons que aquelles només 
dirigides per homes.

 La població immigrada a l’Estat espanyol aporta dues o tres vegades més 
riquesa al país respecte del que rep de l’Estat en concepte d’accés a la salut, 
educació, serveis socials, ajudes a l’atur, etc. En canvi, la percepció de la 
gent és que la majoria dels recursos públics els consumeixen les persones 
d’origen immigrat. Consulta aquest article si en vols saber-ne més:

    www.expansion.com/2011/05/04/economia/1304527911.html

El principi de la igualtat és compatible amb el respecte a l’autoritat, que és 
diferent d’autoritarisme. L’autoritat se la guanya algú pel seu saber i saber fer 
(més d’un cop deus haver sentit: «Aquesta persona és una autoritat en tal 
matèria»). L’autoritarisme, en canvi, és una demostració de poder per part d’algú 
emparant-se en una suposada superioritat (tenir més cultura, tenir una categoria 
laboral superior, etc.). 

Experts i expertes en educació identifiquen una pèrdua progressiva de la «bona 
educació», entesa com a bones maneres en la relació entre les persones i la 
convivència, i ho associen als problemes actuals de respecte als rols d’autoritat 
i a una interpretació errònia dels conceptes de llibertat i igualtat. Pots trobar 
un article d’opinió interessant sobre aquest tema en l’enllaç següent: 

www.lavanguardia.com/opinion/temas-de-
debate/20110109/54099277956/buenos-dias-gracias-por-favor.html

Per exemple, una de les causes per explicar l’alt índex de fracàs escolar a l’Estat 
espanyol és la manca de respecte a l’autoritat del professorat. A banda que el 
jovent pugui haver patit una pèrdua de bones maneres, el sistema educatiu 
s’ha d’actualitzar, perquè encara es manté el model del segle XIX en què el 
professorat s’encarrega de proveir l’alumnat de coneixements i el deixa en una 
posició de receptor passiu. Aquest sistema tenia sentit quan el coneixement 

2
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només estava a l’abast d’uns quants. Actualment, en el nostre context, a través 
d’Internet sobretot, pràcticament tothom pot disposar del coneixement quan 
el necessita. El professorat haurà de canviar la seva funció i passar a dinamitzar 
l’aprenentatge per objectius. És possible que així l’alumnat s’hagi d’implicar i 
respecti les aportacions del professorat expert.

La veritat absoluta no existeix! És important tenir clar que cada persona té la 
seva manera única i particular d’entendre el món. És convenient tenir-ho sempre 
present per no caure en judicis de valors sobre el comportament d’altres 
persones, per intentar comprendre el perquè de la seva actuació i per evitar 
imposar les pròpies creences i valors.

m Conceptes clau

 Empatia: Capacitat d’entendre l’actitud i la situació dels altres i viure com 
a propis els seus sentiments.

 Respecte: Valor ètic o moral que reconeix que una persona o quelcom té 
vàlua. Va més enllà de la tolerància, perquè implica un sentiment positiu 
cap a l’altre.

 Autoritat: Facultat que té una persona o institució per ser obeït. En un 
altre sentit, fa referència a una persona experta en una determinada 
matèria o que té prestigi. La potestat es té pel càrrec o situació, l’autoritat 
es guanya.

 Discriminació: Tracte diferent i menyspreador envers una persona o 
col·lectiu en funció de les seves característiques ètniques, de gènere, 
d’orientació sexual, de religió, de parla, d’edat, de salut, d’estament 
social…

 Creença: Valoració subjectiva que hom fa d’un mateix, dels altres o del 
món que l’envolta. Les creences més importants són les conviccions i els 
prejudicis.

 Prejudici: Creença o valoració que hom fa de manera precipitada i sense 
base de certesa i que li influeix i li condiciona el punt de vista. La 
discriminació sorgeix quan un determinat individu o conducta és jutjat 
negativament per causa dels prejudicis i llavors rep un tracte diferent.
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 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

Coneixes alguna situació o alguna persona que per la seva condició sexual, pel 
seu color de pell, per la religió que té o per qualsevol altre tret diferenciador hagi 
patit el rebuig i el menyspreu d’altres persones, així com la vulneració dels seus 
drets? Aquí en tens tres casos:

El cas de Johanna Korhonen

www.dosmanzanas.com/2010/03/primer-caso-de-discriminacion-por-
orientacion-sexual-reconocido-por-la-justicia-en-finlandia.html

El cas de Zoraya:

www.mediterraneas.org/article.php3?id_article=591

Saps que és l’assetjament escolar (bulling)? Coneixes algun cas d’algun jove que 
hagi estat víctima de burles continuades i menyspreu per part d’altres joves per 
un motiu o altre, fins i tot sense motiu, i que també hagi rebut la incomprensió i 
la indiferència davant del seu patiment? Et presento el cas d’Amanda Todd, que 
es va fer famosa el 2012 per un cas d’assetjament escolar. Et recomanem que 
llegeixis aquest article i vegis el vídeo. 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/nuevo-mensaje-
provoco-suicidio-amanda-todd-2228878

Després pensa què va poder passar perquè aquesta noia arribés a aquest punt 
de desesperació, quin element de la competència de relació interpersonal es va 
deixar de banda? 

3
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar 
com et relaciones amb la resta de persones. Davant de cada afirmació, es 
tracta que responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental interpersonal

Per comprovar si ja la tinc assolida:
Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Relació interpersonal

V F

1
Les persones que tenen una bona relació interpersonal són aquelles 
que no veuen mai els defectes de les altres persones.

2

Basar una relació en la confiança significa tenir la seguretat de 
comptar amb el caràcter, la capacitat, la bona fe i la discreció 
d’aquesta persona. Per això, una relació basada en la confiança és 
més constructiva, equilibrada i franca.

3
Una frase del tipus «Jo no sóc racista, però crec que les persones 
de fora tenen més ajudes que les d’aquí» mostra una actitud 
discriminatòria per raó d’origen.

4

Quan vols mantenir una bona relació amb una persona i si aquesta 
fa o diu alguna cosa amb la qual no estàs d’acord és millor no dir-ho, 
perquè és molt probable que llavors sorgeixin conflictes o baralles i 
que igualment no s’arribi a cap solució. És més, no s’arribarà a cap 
solució i a sobre us enfadareu. És millor deixar-ho com està.

5

Quan una persona té una opinió diferent d’una altra:

 L’ha d’exposar amb calma, explicant-se bé.

 Ha d’escoltar l’opinió de l’altra persona sense jutjar-la i intentant 
posar-se en el seu lloc.

 Ha d’entendre que es pot estar en desacord i que això no és un 
atac contra la seva persona, sinó una opinió diferent.

 Ha d’intentar acostar posicions i, si no és possible, ha de 
respectar igualment l’opinió de l’altra persona.

Posa un exemple per explicar per què penses que és vertader o fals.
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V F

6

Quan volem donar una opinió o expressar una idea, ho hem de fer 
amb naturalitat, tal com ens surti, sense aturar-nos a pensar gaire 
quins efectes pot produir el que direm perquè, si no, ja no som 
nosaltres mateixos. 

7
Compartir un coneixement amb l’altre en un moment determinat és 
una mostra d’una bona relació interpersonal.

8

Sóc una persona que es relaciona molt bé amb els altres. Sempre 
dono la meva opinió de manera educada, amb intenció constructiva, 
tenint en compte l’altra persona i, quan hi ha desacords, respecto la 
seva opinió sense jutjar-la, em poso en el seu lloc i intento acostar 
posicions. 

Per demostrar-ho, posa l’exemple d’alguna situació en què hagis 
actuat així.
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1

Fals. Totes les persones tenim virtuts i defectes, i tenir una bona relació 
interpersonal no significa no veure mai els defectes de les altres persones, sinó 
valorar sobretot les seves qualitats i no fer un mal ús dels defectes que puguin 
tenir.

2 Vertader. 

3 Vertader. 

4

Fals. Els desacords o les queixes s’han de manifestar. El que és important (per 
no barallar-se i mantenir una bona relació) és com es diuen, amb quin objectiu 
i quines alternatives s’aporten. És a dir, el desacord s’ha de plantejar amb calma 
i educació, amb ànim constructiu (no destructiu) i sempre aportant alguna 
alternativa. Quan la relació està basada en la confiança, els desacords i les 
queixes ben plantejats no són cap problema.

5

Vertader. Estar sempre d’acord en tot és gairebé impossible. Per tant, les 
opinions s’han de donar, s’han de respectar, i s’ha de mirar d’arribar a un punt 
d’acord. I si no es pot perquè les posicions són massa divergents, s’han de 
respectar les opinions de l’altra persona.

6

Fals. Abans de plantejar qualsevol tema, sobretot si és sensible, cal preveure 
i calcular quins efectes pot tenir en les altres persones. Per això cal pensar, per 
exemple, quina és la manera més adequada de dir-ho, quin és el millor moment, 
el millor lloc, etc. 

7 Vertader. 

8 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

m Solucions
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Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

DescripcionsPROVA 1

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental interpersonal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1: Descripcions 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Relació interpersonal

Individual Grupal

En l’exercici següent es tracta que descriguis el teu millor 
amic o amiga i el teu pare o la teva mare (o un altre familiar). 
Et facilitem una llista d’adjectius perquè en triïs 10 i els 
utilitzis per a la descripció. Òbviament, es tracta de triar 
els que més i millor defineixin aquestes persones (si en 
trobes a faltar algun, pots afegir-lo). 

Es tracta, doncs, que facis un redactat breu en què, utilitzant aquests o altres 
adjectius, expliquis com són aquestes persones. Per exemple: «La meva millor 
amiga és una persona generosa. Quan hem de fer un treball juntes sempre 
prioritza el moment que em vagi bé a mi per quedar, perquè sap que he de 
cuidar el meu germà i que tinc menys temps. També és…».

m Adjectius que pots utilitzar

Competitiva Malhumorada Optimista Pacient Valenta
Apagada Rancorosa Envejosa Autònoma Afectuosa

Intel·ligent Arriscada Tranquil·la Extravertida Assenyada
Sociable Maniàtica Segura Rabiosa Violenta

Controladora Generosa Alegre Amable Impacient
Avorrida Mentidera Depressiva Graciosa Rebel
Discreta Simpàtica Passiva Tímida Creativa

Espontània Noble Apàtica Amorosa Pessimista
Competitiva Freda Insegura Cuidadora Falsa
Organitzada Prepotent Odiosa Garrepa Tolerant
Agressiva Prudent Dominant Ansiosa Vanitosa
Desconfiada Interessada Frustrada Covarda Empàtica

Mandrosa Solidària Gelosa Fràgil Independent



Relació interpersonal 10

Descripció del meu millor amic o amiga

Descripció del meu pare o de la meva mare (o d’un altre familiar)
Qui: 
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Opció que defenso:

  Dinar i sopar a l’apartament

 Dinar i sopar fora

 Arguments per defensar la nostra opció:



COMPETÈNCIA: 
TREBALL EN EQUIP

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental interpersonal

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Disposició a cooperar i col·laborar en la realització de les tasques dins d’un 
equip, entenent que es treballa per un objectiu comú.

m Elements de la competència

 Treballar de manera coordinada amb la resta de membres de l’equip per 
aconseguir un objectiu comú.

 Participar activament amb altres persones en la realització conjunta d’un 
projecte o acció.

 Participar en la planificació i organització de l’execució de la feina tenint en 
compte les competències de cada membre per tal que cada persona porti a 
terme la tasca per a la qual té més preparació, que més s’ajusta als seus 
interessos, etc.

 Responsabilitzar-se de les tasques o activitats que corresponen per assolir 
els objectius comuns.

 Compartir amb la resta de l’equip qualsevol informació necessària per a la 
consecució dels objectius comuns.

 Confiar en la capacitat de la resta de l’equip i valorar-ne les aportacions.

 Saber quin paper es té i quin és el paper de cadascun dels altres companys 
o companyes.

 Demanar i acceptar l’ajuda de companys o responsables, quan es necessita.

 Ser capaç d’oferir suport quan els companys o les companyes ho necessiten.

1

Treball en equip
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Idees clau

m Què he de tenir en compte

De vegades es confon el treball en equip amb el treball en grup. Tenir companys 
i companyes de classe, d’oci, de feina, etc., amb qui et relaciones bé, amb qui 
comparteixes interessos, que ajudes quan ho necessiten i/o t’ho demanen, que 
fan la mateixa feina que tu, etc., no significa que sigueu un equip: és molt possible 
que es tracti d’un grup de persones amb afinitats i circumstàncies compartides.

Per considerar que un conjunt de persones són un equip han de tenir objectius 
i resultats comuns a assolir i estar d’acord en l’organització de la feina. S’ha de 
donar el principi bàsic de la cooperació, per la qual cosa cal que tothom tingui 
clares algunes premisses com ara: 

 És imprescindible la confiança com a punt de partida.

 Tothom s’implica en l’acompliment dels objectius.

 Tothom té competències i pot fer aportacions interessants.

 Tothom es fa responsable de la pròpia feina (l’assumeix i l’executa 
eficientment i eficaçment).

 En cas d’imprevistos i incidències, tothom cerca alternatives, les proposa i 
respecta els acords presos per la majoria.

 Si algú té dificultats a l’hora de fer la feina, l’equip es reuneix, exposa els fets 
de manera assertiva i cerca solucions constructives.

2

 Participar en la cerca de solucions conjuntes amb la resta de membres de 
l’equip davant d’incidències i imprevists. 

 Saber i estar disposat a corregir la manera de fer una tasca seguint les 
indicacions rebudes.

 Cercar i compartir propostes de millora que puguin enriquir el treball en equip 
i/o la tasca que s’està executant.

 Adaptar-se a la convivència amb altres persones mantenint una actitud de 
cooperació.
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 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

Aquesta competència és fonamental en la pràctica d’un esport d’equip (futbol, 
bàsquet, natació sincronitzada, etc.), d’activitats artístiques (teatre, coreografia 
de dansa, etc.), d’activitats de lleure (excursions, viatges fora del país, sortides 
lúdiques com ara anar de festa o al cinema, sortides culturals com ara fer un 
itinerari visitant els monuments més representatius del teu municipi, etc.), 
d’activitats de participació comunitària o social (festa major, cursa d’atletisme o 
en bici pel municipi amb algun motiu concret, calçotada popular, etc.). L’èxit de 
qualsevol d’aquestes accions dependrà en part d’una bona organització, en què 
tothom coneix i comparteix l’objectiu que es vol assolir i s’implica a fer la feina 
ben feta i a temps.

Algun cop et deus haver trobat que una activitat que et feia molta il·lusió després 
ha sortit malament perquè part de la gent s’ha penjat i no ha complert amb la 
seva feina. I és que en un equip tothom va a la una; si cada persona va a la seva, 
els resultats no surten com s’esperaven.

3

m Conceptes clau

 Equip: Grup de persones organitzat per a un objecte determinat.

 Objectiu: Fi a aconseguir.

 Cooperar: Prendre part amb altres persones en una obra feta en comú.

 Confiança: Seguretat de qui compta amb el caràcter, la capacitat, la bona 
fe i la discreció d’algú.
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar la 
teva capacitat de treball en equip. Davant de cada afirmació, es tracta que 
responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1 Quan es treballa en equip, cap membre no exerceix de líder.

2
Perquè el treball en equip sigui eficient i eficaç és important que 
tothom sàpiga que l’equip comparteix un objectiu comú i que tothom 
es responsabilitzi de les tasques que li corresponen per aconseguir-lo.

3
Alguns exemples de treball en equip eficient podrien ser:

www.youtube.com/watch?v=G8MxcBXwHjk

www.youtube.com/watch?v=vMGW1k--FYs

4

El treball en equip requereix molta coordinació: cada persona de l’equip 
té unes funcions concretes i unes tasques que ha de portar a terme en 
el moment adequat i en un temps específic. Cal actuar de manera 
organitzada, perquè tothom depèn de la resta de membres de l’equip.

5

Els membres d’un equip poden tenir coneixements i capacitats molt 
diferents, i en molts casos això serà bo per a l’equip. El que és 
important és que cada persona pugui aportar els coneixements i les 
capacitats que té. 

6
Una persona que sap treballar en equip sobretot ha de ser competitiva 
perquè aquesta és l’única manera que tot l’equip avanci cap a 
l’objectiu comú.

7
Crec que sóc una persona que sap treballar en equip perquè sé 
demanar ajuda quan la necessito i l’ofereixo quan a algú li cal. 

Posa’n un exemple.

8

Quan he hagut de treballar en equip (per exemple, a l’escola fent un 
treball amb altres companys i companyes, a casa fent alguna feina 
compartida, amb els amics i amigues organitzant alguna cosa junts, 
etc.), sempre m’he responsabilitzat de la part de feina que m’ha tocat 
i m’he preocupat de fer-ho bé.

Posa’n un exemple i explica quines podrien haver estat les 
conseqüències de no responsabilitzar-te de la feina que havies assumit.

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental interpersonal

Per comprovar si ja la tinc assolida: Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Treball en equip

https://www.youtube.com/watch?v=6x2sFNRHnzw
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1

Fals. Tot i que els equips de treball no acostumen a ser gaire jeràrquics, sí que 
hi pot haver un membre de l’equip que exerceixi de líder, la funció del qual és 
vetllar perquè s’assoleixin els objectius i perquè es treballi de manera 
cooperativa.

2 Vertader. 

3

El primer vídeo (canvi de rodes a la Fórmula 1), sí que n’és un bon exemple 
(Vertader).

En canvi, en el segon es poden veure cinc persones: tres omplen la pala de 
l’excavadora, una s’ho mira i la cinquena està asseguda a la cabina esperant 
que li omplin la pala (Fals).

4 Vertader. 

5 Vertader. 

6

Fals. Tot i que ser competitiu és bo perquè ajuda a millorar i a superar-se, el 
treball en equip es basa sobretot en la cooperació. 

En la cooperació, l’èxit d’un depèn sempre de l’èxit dels altres, es treballa unint 
esforços i aprofitant els diferents talents de cada integrant del grup, i es 
diferencia de la competència en el fet que en aquesta es treballa de manera 
independent per tal d’assolir un objectiu abans que ho faci un altre.

7 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

8 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

m Solucions
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental interpersonal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1: Els castellers

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Treball en equip

Individual Grupal

Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Els castellersPROVA 1

A continuació, et proposem que miris amb atenció el vídeo 
següent (té una durada de 6 minuts; si vols, en pots mirar 
la meitat). Després, respon les preguntes que et plantegem.

https://www.youtube.com/watch?v=uYWilatROW0

Important: L’has de mirar sense veu

Preguntes

1. Penses que aquest és un exemple de treball en 
equip? Explica per què.

2. Quin diries que és l’objectiu dels castellers?
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Preguntes

3. Explica com treballen per assolir aquest objectiu 
comú utilitzant almenys CINC d’aquestes paraules o 
frases:

Pots explicar-ho o escriure-ho:

4. Quin paper té la persona líder en un equip de 
treball? Quines capacitats i habilitats ha de tenir?

Competitivitat Cooperació Individualisme

Suma d’esforços Líder Desconfiança

Aportació d’habilitats diferents Talent

Funcions diferents i complementàries

Improvisació
Membres amb responsabilitats i 

tasques definides 
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5. Es diu que el treball en equip és eficient quan reuneix sis característiques 

(les 6 C): compromís, confiança, coordinació, complementarietat, 

comunicació i cohesió. Explica què entens per cadascuna:

 Compromís:

 Confiança:

 Coordinació:

 Complementarietat:

 Comunicació:

 Cohesió:

Ara que ja has respost les preguntes, pots tornar a mirar el vídeo amb veu. 
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Com treballo en equipPROVA 2

Pensa en diferents situacions en què has treballat en equip. Per exemple:

 A l’escola o a l’institut, fent un treball conjunt amb altres companys i  

companyes.

 A casa, fent una feina compartida. 

Amb amics i amigues, jugant un partit de futbol, de bàsquet, etc.

Quan ja les tinguis, pensa com acostumes a actuar i vés responent les qüestions 
que et plantegem a continuació.

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental interpersonal

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 2: Com treballo en equip

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Treball en equip

Individual Grupal

Situacions triades

Sí No

Tinc clar que tots els membres de l’equip compartim un 
objectiu comú 

Explica-ho i, en cas que hagis respost que sí, concreta si ho 
fas sempre, la majoria de vegades o alguna vegada.

Participo de manera activa en l’execució de les tasques 

Explica-ho i, en cas que hagis respost que sí, concreta si ho 
fas sempre, la majoria de vegades o alguna vegada.

Em responsabilitzo de les tasques que em toca fer a mi 
per tal d’assolir l’objectiu que ens hem proposat tot l’equip

Explica-ho i, en cas que hagis respost que SÍ, concreta si ho 
fas sempre, la majoria de vegades o alguna vegada.
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Sí No

Comparteixo amb la resta de companys i companyes 
informació que penso que pot anar bé per assolir l’objectiu

Explica-ho i, en cas que hagis respost que SÍ, concreta si ho 
fas sempre, la majoria de vegades o alguna vegada.

Demano ajuda si veig que la necessito 

Explica-ho i, en cas que hagis respost que SÍ, concreta si ho 
fas sempre, la majoria de vegades o alguna vegada.

Si veig que un company o companya necessita suport li 
ofereixo la meva ajuda

Explica-ho i, en cas que hagis respost que SÍ, concreta si ho 
fas sempre, la majoria de vegades o alguna vegada.

Quan hi ha problemes o imprevistos, participo en la cerca 
conjunta de solucions 

Explica-ho i, en cas que hagis respost que SÍ, concreta si ho 
fas sempre, la majoria de vegades o alguna vegada.

Quan un company o companya em suggereix que canviï la 
manera de fer la feina perquè puc millorar-la, estic 
disposat o disposada a fer-ho

Explica-ho i, en cas que hagis respost que SÍ, concreta si ho 
fas sempre, la majoria de vegades o alguna vegada.

Exemple

m Un exemple del que no és treball en equip…
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Dinàmica: Els quadrats

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Individual Grupal

m Vegeu la fitxa i el desenvolupament de la dinàmica «Els quadrats» al dossier 
del professional. Només es pot treball en grup. 

Treball en equip



COMPETÈNCIA: 
ACTIVITAT SOCIAL

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental sistèmica

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Disposició, capacitat i actitud per involucrar-se de manera activa en activitats 
socials, de caràcter lúdic, esportiu, associatiu, reivindicatiu, etc., on es posin 
en joc valors de socialització i convivència com ara la solidaritat, el respecte 
interpersonal, la cura de l’altre, etc., i es fomenti la participació entesa d’una 
manera àmplia (presa de decisions, assumpció de responsabilitats, establiment 
de vincles interpersonals…).

m Elements de la competència

 Conèixer diferents tipus d’activitats socials: participació en moviments socials, 
activitats esportives o culturals, voluntariat social o ambiental, etc., i diferents 
espais, fórmules, òrgans, canals, etc., per dur a terme l’acció.

 Reflexionar i identificar els interessos i les motivacions propis vers la societat 
i vers un mateix i tenir capacitat de transformar-los o traduir-los en la 
participació en activitats socials.

 Implicar-se en activitats de participació en qualsevol dels àmbits mitjançant 
accions de voluntariat actiu.

 Conèixer i exercir els drets i deures de ciutadania en qualsevol àmbit o sector: 
lúdic, polític, educatiu, comunitari…

 Conèixer i aplicar els valors fonamentals de respecte, cura i convivència en 
qualsevol dels àmbits en els quals es participa en activitats socials.

 Conèixer, respectar i aplicar les normes i regles bàsiques de convivència i 
preocupar-se perquè les persones amb qui s’interactua també les respectin.

1

Activitat social

 



Activitat social 03

Idees clau

m Què he de tenir en compte

La participació en activitats socials és clau en el teu procés per relacionar-te i 
interactuar amb altres persones, així com per establir la teva xarxa de contactes 
i d’amics i amigues. La manera com portes a terme aquesta participació també 
és important. Avui és fonamental la combinació d’activitats socials presencials 
i d’activitats virtuals o des de la xarxa. En l’enllaç següent pots consultar un 
article que aporta reflexions interessants en aquest sentit:

http://enrike45.wordpress.com/2008/06/02/%C2%BFinternet-produce-
depresion-y-aislamiento/

La realització d’activitats socials implica, sovint, que posis en joc moltes 
competències alhora: la comunicació, saber relacionar-te amb els altres, dominar 
els codis culturals del grup social on et mous, el treball en equip, la responsabilitat, 
etc. Al final, una activitat social esdevé l’escenari on experimentar i millorar 
moltes de les competències transversals clau per a la vida en societat.

«L’home és un animal social per naturalesa», Aristòtil.

La participació en activitats socials sovint està vinculada a interessos i motivacions 
personals, que poden tenir a veure amb capacitats i aptituds individuals. Això 
pot passar amb l’esport, la música, la tecnologia, l’art plàstic… Saber identificar 
aquestes capacitats, entrenar-les i millorar-les ens pot facilitar potenciar talents 
que podem transferir més endavant al nostre futur professional. 

2

 Conèixer les tasques bàsiques i necessàries (d’ordre, de neteja, d’alimentació, 
etc.) que cal realitzar en l’espai de convivència.

 Participar en la distribució equitativa de tasques i responsabilitzar-se de les 
que corresponen a un mateix.

 En cas de formar part d’alguna entitat o servei lúdic, educatiu, polític, 
comunitari…, implicar-se en l’organització d’activitats o en la gestió de l’entitat 
o servei.

 Incorporar les xarxes socials com a espais on es poden establir relacions 
interpersonals i on es pot participar activament en grups de discussió o debat 
sobre temes molt diversos, d’interès general o propi.
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m Conceptes clau

 Voluntariat: Conjunt de persones que dediquen una part del seu temps 
lliure a fer una acció al servei dels altres o de la comunitat en general, 
sense esperar res a canvi. Els voluntaris efectuen un servei de tipus cívic 
o social com a compromís d’actuació a favor de la societat i de la persona.

 Convivència social: Respecte mutu entre les persones, les coses i el 
medi en el qual vivim i desenvolupem la nostra activitat diària. En aquest 
sentit, tenen molta importància les lleis perquè regulen i garanteixen el 
compliment d’aquesta convivència social. 

 Activitat social: Qualsevol activitat no acadèmica que reuneix persones, 
com per exemple grups musicals, penyes esportives, festes, etc. Però 
també ho és que una persona es dediqui a ajudar altres persones en reforç 
escolar, salut, difusió cultural, suport a la comunitat…

 Participació ciutadana: Tota aquella activitat que està adreçada a influir 
directament o indirectament en les polítiques públiques. Quan parlem de 
participació ciutadana parlem d’influir en la presa de decisions de manera 
vinculant. No es tracta de consultar determinades decisions a la ciutadania, 
sinó de traspassar-li el poder.

 Xarxes socials: Estructura social composta per individus (o organitzacions) 
anomenats nodes, que estan lligats (connectats) per un o més tipus 
d’interdependència com ara amistat, parentesc, interessos comuns, 
intercanvis financers, relacions sexuals, creences, coneixements o prestigi.
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 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

Moltes persones despleguen les seves capacitats i talents personals i 
professionals mitjançant la realització d’activitats socials. Aquí en tens exemples 
diversos:

www.youtube.com/watch?v=8z9YxMdXLVE

www.youtube.com/watch?v=Fzdak66A4jM

El voluntariat és una manera de participar en activitats socials des d’una posició 
activa i compromesa. Aquí tens testimonis que et donen els motius pels quals 
s’han decidit per aquest canal de participació social:

www.youtube.com/watch?v=luA1ePpePco

www.youtube.com/watch?v=PxdmJpnRWZs

www.youtube.com/watch?v=A5_7qj3oVok

3
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar la 
teva implicació en l’activitat social. Davant de cada afirmació, es tracta que 
responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1

Es pot participar en la societat des de molts àmbits i activitats 
diferents: polítiques, socials, culturals, econòmiques, esportives… 
Ara bé, els graus de participació poden ser molt diferents: el grau 
d’implicació en una activitat és més elevat quan l’organitzes que 
quan només hi assisteixes.

2

Les xarxes com ara Facebook, Twitter, etc., poden ser una nova eina 
de participació social, ja que fent-ne un bon ús pots involucrar-te en 
grups, organitzar activitats, liderar iniciatives, relacionar-te amb gent 
amb qui tens interessos comuns, crear associacions, fer difusió 
d’actes, etc.

3
Només les persones que tenen capacitat de lideratge i d’organització 
poden participar proactivament (impulsant, organitzant, difonent, 
etc.) en les activitats socials. 

4
Participar en diferents iniciatives socials afavoreix que la persona sigui 
més responsable, autònoma, respectuosa i que desenvolupi certes 
habilitats i capacitats com ara l’escolta activa i el treball en equip.

5
Anar a una manifestació o organitzar actes de denúncia d’alguna 
situació de vulneració de drets no són exemples d’activitats socials.

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental sistèmica

Per comprovar si ja la tinc assolida: Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Activitat social
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V F

6

Participo amb regularitat en diferents activitats (culturals, esportives, 
festes del municipi, educatives, etc.) anant als actes que s’organitzen 
(per exemple: jugo amb un equip de futbol, vaig als concerts que 
s’organitzen per la festa major del municipi, vaig al casal de joves, etc.).

Per demostrar que és vertader, explica en quines activitats participes.

7

Participo amb regularitat en diferents activitats (culturals, esportives, 
festes del municipi, educatives, etc.) organitzant els actes (per 
exemple: organitzo la lliga de futbol de la comarca, formo part de la 
comissió juvenil de festes del municipi, organitzo activitats del casal 
de joves, etc.).

Per demostrar que és vertader, explica quines activitats organitzes.

8

Sóc membre alguna xarxa social i en els darrers mesos he participat 
en alguna acció social i ciutadana a través d’aquesta xarxa. Per 
exemple: fer difusió d’activitats que es fan al municipi o a la 
comarca, organitzar alguna activitat cultural, esportiva, etc., formar 
algun grup amb interessos comuns, adherir-me a alguna iniciativa 
reivindicativa, etc.

Per demostrar que és vertader, explica quines activitats has realitzat 
i justifica per què són activitats socials.
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1
Vertader. No és el mateix anar a un concert que organitzar-lo. Tot i que en els 
dos casos estàs participant en una activitat cultural, requereix més implicació 
organitzar el concert que anar-hi com a espectador.

2
Vertader. Les xarxes socials es poden utilitzar com a eines per participar en la 
societat, però això no vol dir que qualsevol ús que en fem sigui participatiu.

3
Fals. Tot i que són capacitats facilitadores de la participació proactiva, el que 
realment cal per implicar-se en activitats socials és l’interès per aquesta 
activitat. Sense interès, és molt difícil implicar-se de manera proactiva.

4 Vertader. 

5
Fals. La participació en qualsevol acte reivindicatiu per reclamar l’acompliment 
dels drets polítics, civils, socials, culturals o econòmics és una forma de 
participació social i ciutadana.

6 A valorar pel tècnic o per la tècnica

7 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

8 A valorar pel tècnic o per la tècnica.

m Solucions
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental sistèmica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1: Participo o no participo… M’interessa o no m’interessa…

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Activitat social

Individual Grupal

Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Participo o no participo… M’interessa o no m’interessa…PROVA 1

En el nostre dia a dia tenim moltes maneres de participar 
en activitats socials. 

El que et proposem a continuació és que pensis com i en 
què participes tu i en quin grau ho fas. En cadascun dels 
àmbits que t’indiquem, marca les opcions que més 
s’ajustin al teu grau de participació. Després hauràs de 
justificar la teva resposta amb un exemple real. 

Per exemple: campionats d’atletisme de la comarca, lligues esportives escolars 
(de bàsquet o altres esports), partits de futbol entre amics i amigues, etc.

   No hi vaig i no m’interessa.

No hi vaig, però m’interessa.

Hi vaig encara que no m’interessi.

Hi vaig perquè ho trobo interessant.

No participo en l’organització, però m’interessaria.

Ho organitzo, hi participo i ho trobo interessant.

Activitats esportives

Per exemple: exposicions públiques, concerts o festivals de música, mostres 
d’entitats del municipi, etc.

  No hi vaig i no m’interessa.

  No hi vaig, però m’interessa.

  Hi vaig encara que no m’interessi.

  Hi vaig perquè ho trobo interessant.

  No participo en l’organització, però m’interessaria.

  Ho organitzo, hi participo i ho trobo interessant.

Activitats culturals
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Per exemple: la Diada de l’Onze de Setembre, Sant Jordi, la Festa Major del 
municipi, etc.

 No hi vaig i no m’interessa.

 No hi vaig, però m’interessa.

 Hi vaig encara que no m’interessi.

 Hi vaig perquè ho trobo interessant.

 No participo en l’organització, però m’interessaria.

 Ho organitzo, hi participo i ho trobo interessant.

Celebracions i actes al municipi

Per exemple: manifestacions de la societat civil, activitats de sensibilització (en 
temes de drets humans, de col·lectius desafavorits, etc.), campanyes de 
denúncia (recollida de signatures, concerts), etc.

 No hi vaig i no m’interessa.

 No hi vaig, però m’interessa.

 Hi vaig encara que no m’interessi.

 Hi vaig perquè ho trobo interessant.

 No participo en l’organització, però m’interessaria.

 Ho organitzo, hi participo i ho trobo interessant.

 Ho organitzo, hi participo i ho trobo interessant.

Activitats reivindicatives

Per exemple: esplais, caus, casals de joves, jornades d’activitats per a joves, 
festivals de i per a joves (concursos de música, teatre, etc.), fires d’estudiants, etc.

 No hi vaig i no m’interessa.

 No hi vaig, però m’interessa.

 Hi vaig encara que no m’interessi.

 Hi vaig perquè ho trobo interessant.

 No participo en l’organització, però m’interessaria.

 Ho organitzo, hi participo i ho trobo interessant.

Activitats juvenils
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Per exemple: qualsevol activitat escolar no obligatòria (presentar-se com a 
delegat de classe, sortides o excursions voluntàries, jornades escolars, etc.).

 No No hi vaig i no m’interessa.

 No hi vaig, però m’interessa.

 Hi vaig encara que no m’interessi.

 Hi vaig perquè ho trobo interessant.

 No participo en l’organització, però m’interessaria.

 Ho organitzo, hi participo i ho trobo interessant.

Activitats educatives
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Activitats del meu municipiPROVA 2

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental sistèmica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 2: Activitats del meu municipi

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Activitat social

Individual Grupal

1

Nom de l’activitat:

Data o dates en què se celebra:

En què consisteix:

 Hi participo     No hi participo

Per què és important per a mi:

2

Nom de l’activitat:

Data o dates en què se celebra:

En què consisteix:

 Hi participo     No hi participo

Per què és important per a mi:

3

Nom de l’activitat:

Data o dates en què se celebra:

En què consisteix:

 Hi participo     No hi participo

Per què és important per a mi:
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4

Nom de l’activitat:

Data o dates en què se celebra:

En què consisteix:

 Hi participo     No hi participo

Per què és important per a mi:

5

Nom de l’activitat:

Data o dates en què se celebra:

En què consisteix:

 Hi participo     No hi participo

Per què és important per a mi:

6

Nom de l’activitat:

Data o dates en què se celebra:

En què consisteix:

 Hi participo     No hi participo

Per què és important per a mi:



COMPETÈNCIA: 
GESTIÓ FUNCIONAL

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental sistèmica

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Destresa en la realització de tràmits administratius i en el maneig d’eines i estris 
pràctics per al funcionament diari d’acord amb el context social on es viu.

m Elements de la competència

 Conèixer els processos administratius bàsics relacionats amb els àmbits 
d’actuació propis. 

 Identificar els tràmits administratius que requereix la consecució dels objectius 
prèviament establerts a curt i mitjà termini i les obligacions com a ciutadans.

 Establir les passes necessàries per a la seva execució, seguint els procediments 
establerts.

 Conèixer i poder dur a terme gestions emprant els diferents canals proposats 
(via telefònica, presencial, digital, etc.).

 Dominar l’ús operatiu de les eines pràctiques (caixers automàtics, dispensadors 
d’informació pràctica, dispensadors de bitllets de transport, etc.) necessàries 
per executar els tràmits quotidians bàsics.

 Demanar ajuda concreta a la persona pertinent quan una situació no es pot 
resoldre de manera autònoma.

1

Gestió funcional
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Idees clau

m Què he de tenir en compte

La tecnologia ha facilitat molt els tràmits administratius de qualsevol tipus. Ja 
saps que quasi tot es fa a través d’Internet o de màquines preparades per a una 
funció concreta (els caixers automàtics, per exemple). Per tant, és important 
saber informàtica i conèixer l’ús d’Internet (per cercar la informació i per fer 
tràmits en línia).

És responsabilitat de tota la ciutadania conèixer i fer-se càrrec de les obligacions 
administratives (empadronament, declaració de la renda, pagament d’impostos, 
etc.). 

En cas que no sàpigues alguna cosa, pots trucar al 012, que és el telèfon 
d’informació ciutadana de la Generalitat, o consultar el web www.gencat.cat. 

També pots anar als serveis d’informació juvenil que trobaràs a la pàgina del 
Departament de Joventut de la Generalitat:

http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/

I tens altres recursos, com ara l’Àrea de Joventut de la Diputació de Barcelona 
(www.diba.es/joventut) o de l’Ajuntament del teu municipi.

m Conceptes clau

 Gestió: Acció que inclou els passos pertinents per aconseguir un propòsit. 
Per tant, hauràs de ser conscient d’allò que necessites o vols aconseguir 
i com obtenir-ho (on anar a cercar la informació, requisits que et demanen, 
procés per fer el tràmit, execució d’aquest tràmit, etc.).

 Funcional: En aquest context, es refereix a tot allò que cal saber per poder 
funcionar de manera autònoma, és a dir, per poder solucionar les qüestions 
que van sorgint en la vida quotidiana.

2
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 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

Necessites aquesta competència per fer un munt de tràmits del dia a dia. La 
majoria els pots fer per telèfon, personant-hi o per Internet. Aquí en tens alguns 
que has de conèixer:

 Entendre una factura i comprovar que el que t’estan cobrant d’electricitat, 
aigua, gas, telèfon, etc., es correspon amb la despesa que has fet.

 Sol·licitar informació sobre un curs, una ajuda, un viatge, els serveis que 
t’ofereix l’oficina de treball, els requisits per accedir a un pis o sobre qualsevol 
cosa que t’interessi.

 Fer tràmits administratius per signar un contracte de lloguer d’un pis, donar-te 
d’alta de l’aigua quan entres a viure en un pis nou, obrir un compte corrent en 
una entitat bancària, formular una reclamació perquè t’han cobrat de més, 
aconseguir el permís de residència, empadronar-te, pagar una multa, renovar 
el DNI o NIE, cobrar l’atur, etc.

 Utilitzar eines com ara el caixer automàtic per treure o ingressar diners, per 
veure el saldo o moltes altres operacions, o utilitzar la màquina del metro per 
treure un dels molts bitllets que hi ha.

3
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar el 
teu coneixement i destresa en les gestions de tipus funcional. Davant de cada 
afirmació, es tracta que responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1

La targeta sanitària individual (TSI) permet 
accedir i utilitzar els centres i serveis del 
sistema sanitari públic (hospitals, metges, 
medicaments receptats, etc.).

2 Una persona pot anar a qualsevol centre de salut del municipi on viu.

3
Només es poden treure diners d’un caixer automàtic a través de la 
targeta de crèdit o de dèbit.

4
Per accedir als cicles d’ensenyaments professionals (formació 
professional), cal disposar del títol de graduat en educació secundària 
obligatòria (ESO).

5
Per a una bona gestió de l’economia, és recomanable fer un 
pressupost setmanal i/o mensual de les despeses i dels ingressos 
que es tenen. 

6
Quan es vol fer una compra d’algun producte d’alt cost, sempre és 
millor pagar-ho a terminis perquè et costa els mateixos diners i ho 
pots anar pagant de mica en mica.

7

La signatura d’un contracte (per exemple de lloguer d’un pis, 
de treball, de compra a terminis, de compra d’un producte o 
servei, etc.) sempre implica gaudir d’uns drets i assumir unes 
obligacions (com a inquilí, com a treballador, com a comprador, 
com a deutor, etc.).

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental sistèmica

Per comprovar si ja la tinc assolida: Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Gestió funcional
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V F

8
La nòmina és un rebut que s’entrega al treballador o treballadora 
en què es mostra detalladament el salari que rep i les 
deduccions que se li apliquen (seguretat social, IRPF, etc.).

9

L’única manera de fer qualsevol gestió amb l’administració 
pública (per exemple, donar-se d’alta a un curs del servei 
d’ocupació, renovar la targeta de l’atur, demanar una cita amb 
el metge) és anant a l’oficina o al departament corresponent.

10

Una instància és un document escrit mitjançant el qual un 
persona adreça una sol·licitud a un superior, a un organisme, 
a una entitat, etc. Ha de seguir unes normes de presentació i 
estil (per exemple, hi han de constar les paraules exposo i 
demano en majúscula).
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1 Vertader. 

2
Fals. Cada persona té assignat un centre d’atenció primària (CAP) segons el 
barri i/o districte del municipi on viu.

3
Fals. També es poden treure diners dels caixers automàtics amb les llibretes 
d’estalvi.

4
Fals. També s’hi pot accedir disposant d’altres títols o superant una prova 
d’accés (però,  per poder-la fer cal tenir, com a mínim, 17 anys).

5 Vertader. 

6
Fals. La compra a terminis sol implicar el pagament d’interessos mensuals, per 
la qual cosa el cost total del producte que has comprat acaba sent més elevat.

7 Vertader. 

8 Vertader. 

9 Fals. Molts dels tràmits administratius ja es poden fer per Internet.

10 Vertader.

m Solucions
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Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Demanar hora al metgePROVA 1

Estàs malalt i vols demanar una cita amb el metge 
perquè et visiti. Tot i que moltes vegades aquesta 
gestió la pot fer algú per nosaltres, també és 
important que ho puguem fer de manera autònoma, 
ja que pot passar que en algun moment estiguem 
sols i ningú no ens pugui donar un cop de mà. 

Imagina que et trobes en aquesta situació, explica què faries i com ho faries.

És possible que necessitis buscar informació. Utilitza Internet per cercar-la!

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental sistèmica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1: Demanar hora al metge

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Gestió funcional

Individual Grupal

Què implica / Com ho he de fer

Què necessito saber i 
tenir abans de demanar 
hora per a la visita:

Quina informació he de 
donar i sol·licitar quan 
demani la cita:

Altres qüestions que se 
m’acudeixin i siguin 
importants:

Quin mitjà puc utilitzar per demanar hora / On he d’anar

Quins canals puc utilitzar 
per demanar hora:

On hauré d’anar perquè 
em visitin:

Per qui he de demanar i 
què he de portar:

Portals que he consultat per cercar informació:
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Obrir un compte corrent PROVA 2

Ara imagina que comences a tenir força estalvis i que, per 
poder gestionar-los millor, t’interessa obrir un compte 
corrent en un banc o caixa. 

Explica, també, què faries i com ho faries.

És possible que necessitis buscar informació. Utilitza Internet per cercar-la!

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental sistèmica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 2: Obrir un compte corrent

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Gestió funcional

Individual Grupal

Què implica / Com ho he de fer

Què necessito saber i 
tenir per poder donar 
d’alta un compte corrent:

Quina informació he de 
donar i sol·licitar quan 
doni d’alta el compte 
corrent:

Altres qüestions que se 
m’acudeixin i siguin 
importants:

Quin mitjà puc utilitzar per demanar hora / On he d’anar

Quins canals puc utilitzar 
per donar d’alta un 
compte corrent:

On hauré d’anar per fer 
les gestions:

Per qui he de demanar i 
què he de portar:

Portals que he consultat per cercar informació:
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Denunciar el robatori de la carteraPROVA 3

Has sortit a prendre alguna cosa amb una amiga. Estàveu en 
un bar i quan volíeu pagar t’adones que t’han robat la cartera. 
De seguida decideixes que has de denunciar el robatori.

Explica què i com ho faries per posar la denúncia.

És possible que necessitis buscar informació. Utilitza Internet per cercar-la!

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental sistèmica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 3: Denunciar el robatori de la cartera 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Gestió funcional

Individual Grupal

Què implica / Com ho he de fer

Què necessito saber i 
tenir per poder denunciar 
el robatori:

Quina informació he de 
donar i sol·licitar quan 
faci la denúncia:

Altres qüestions que se 
m’acudeixin i siguin 
importants:

Quin mitjà puc utilitzar per demanar hora / On he d’anar

Quins canals puc utilitzar 
per fer una denúncia:

On hauré d’anar per 
posar la denúncia:

Per qui he de demanar i 
què he de portar:

Portals que he consultat per cercar informació:
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Inscriure’m a un cicle formatiu PROVA 4

Imagina que tens clar que vols seguir estudiant i 
que t’agradaria fer un cicle formatiu per preparar-te 
per poder treballar. 

Però per poder-lo fer primer has d’inscriure-t’hi. 
Explica què i com ho faries.

És possible que necessitis buscar informació. 
Utilitza Internet per cercar-la!

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental sistèmica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 4: Inscriure’m a un cicle formatiu 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Gestió funcional

Individual Grupal

Què implica / Com ho he de fer

Què necessito saber i 
tenir per poder 
inscriure’m a un cicle 
formatiu:

Quina informació he de 
donar i sol·licitar quan 
faci la inscripció:

Altres qüestions que se 
m’acudeixin i siguin 
importants:

Quin mitjà puc utilitzar per inscriure’m a un cicle formatiu / on he d’anar

Quins canals puc utilitzar 
per fer la inscripció al cicle:

On hauré d’anar per fer la 
inscripció:

Per qui he de demanar i 
què he de portar:

Portals que he consultat per cercar informació:



COMPETÈNCIA: 
MOBILITAT

1 Per conèixer la competència
 Norma de la competència

 Idees clau

 Per què és important aquesta competència?

2 Per comprovar si ja la tinc assolida

3 Per posar-me a prova
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Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental sistèmica

Per conèixer la competència: 
Norma de la competència / Idees clau / Per què és important 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Per conèixer la competència

Norma de la competència

m Definició

Capacitat per desplaçar-se sense dificultats entre diferents espais i per accedir 
als serveis que s’hi troben.

m Elements de la competència

 Conèixer els serveis públics de transport del territori i utilitzar-los de manera 
autònoma.

 Saber on cercar informació sobre els serveis de transport públic i/o privat de 
qualsevol territori (autobús, metro, tren, tramvia, taxi…).

 Conèixer els tipus de bitllets i tarifes per poder utilitzar els transports públics 
i els descomptes als quals es pot accedir.

 Conèixer i utilitzar fórmules i serveis de transport sostenible i les condicions 
d’accés.

 Conèixer el territori on s’habita, els seus recursos i serveis, la distribució 
urbanística, la cultura, etc.

 Saber on s’ubiquen els serveis públics locals (ajuntament, centre d’atenció 
primària, oficina de treball, centres educatius, etc.) i què cal per accedir-hi.

 Treure el màxim rendiment dels serveis del seu entorn pròxim.

 Saber on i com cercar adreces, situant-se i interpretant la informació d’un 
mapa o d’altres fonts d’informació.

 Ser capaç de trobar una localització amb la informació recollida prèviament.

1

Mobilitat
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Idees clau

m Què he de tenir en compte

Per a aquesta competència cal saber orientar-se, agafar referències que et 
permetin situar-te (per exemple, tenir present on queda el mar i la muntanya, on 
és el centre del municipi, ubicar-te partint de la localització d’un punt concret 
com ara l’Ajuntament, etc.).

Per tant, s’ha de saber interpretar mapes de llocs (mapa dels carrers del municipi) 
i de serveis (mapa dels transports públics) i s’han de conèixer els elements 
destacats del municipi (l’Ajuntament, una plaça, els carrers principals, etc.).

També és important conèixer i utilitzar recursos per trobar la informació (hi ha 
molts webs).

Tot això per poder traçar el recorregut més adient entre el punt de partida i el 
d’arribada, triant el mitjà de transport i assignant el temps pertinent.

En cas que no es conegui on cercar la informació, el millor és assegurar-se d’anar 
a un punt d’informació jove, turística, de serveis municipals, etc.

m Conceptes clau

 Orientar: Determinar la posició en què es troba una persona i la direcció 
que ha de prendre per arribar al punt desitjat.

 Itinerari: Descripció del recorregut que cal fer.

2
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 Per què és important aquesta competència?

m Exemples

En Pau té una entrevista de feina i s’hi ha de presentar a una hora determinada. 
Com que no s’ha organitzat bé, ha de sortir ràpid i pensa: «Ja ho trobaré, està 
pel centre». Arriba al centre i comença a preguntar pel carrer, la gent li respon 
que no el coneix, fins que una persona li dóna unes indicacions, però resulta 
que o no són vàlides o ell no ho ha entès bé. Fa 30 minuts que dóna voltes, ja 
passen 20 minuts de l’hora de l’entrevista i continua perdut. Pensa: «Ja no hi 
arribo! Si m’hagués preocupat de buscar on cau l’adreça de l’empresa i com 
arribar-hi…».

Amb un grup d’amics i amigues decidiu que d’aquí a tres mesos visitareu una 
col·lega que ha anat a viure a Madrid. Gràcies al fet que coneixeu webs de baix 
cost per cercar vols i hotels o pensions i que ho feu amb força temps per 
endavant, el viatge i l’estada al centre de la ciutat us surt molt barat. 

Trobes l’oferta següent: Una setmana a Mallorca per 450 €, inclou vol + hotel 3* 
amb esmorzar sortint des de l’Aeroport del Prat (Barcelona). Saps si és una bona 
oferta? Saps si en pots trobar una altra de millor? Podries preparar el viatge en 
dos dies?

Si tens forta la competència de mobilitat, podràs resoldre aquestes i moltes altres 
qüestions.

3
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Per comprovar si ja la tinc assolida

Llista de control

m Vertader o fals?

A continuació et proposem un seguit de qüestions perquè puguis identificar el 
teu coneixement i destresa en qüestions de mobilitat. Davant de cada afirmació, 
es tracta que responguis si és vertadera o falsa. Endavant!

1

V F

1
L’única manera d’informar-me sobre els serveis de transport públic 
és anant a les parades d’autobús, de tren i/o de metro. Allà és on 
informen dels horaris, les línies, la freqüència i el preu.

2
Cada municipi té el seu propi sistema de tarifes i targetes per al 
transport públic. Per tant, el preu i els tipus de bitllets, targetes i 
descomptes poden ser diferents segons el municipi on es viu.

3
Si vaig a una casa que està situada a l’av. Joan Miró, s/n, vaig a 
buscar el carrer Joan Miró sense número. I si vaig a la pl. Reial, em 
dirigeixo a la plaça Reial.

4 Les inicials CP són l’abreviatura de codi penal.

5

La imatge correspon al metro de Barcelona. 

Cada color correspon a una línia diferent del metro i en total n’hi ha 
nou.

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental sistèmica

Per comprovar si ja la tinc assolida: Llista de control. Vertader o fals?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Mobilitat



Mobilitat 06

V F

6

A l’oficina del Servei d’Ocupació puc donar-me d’alta o de baixa de 
l’atur, consultar ofertes de feina, renovar la meva targeta de 
demandant d’ocupació, i demanar orientació i assessorament per 
buscar feina.

7
L’Ajuntament del meu municipi està situat a (a emplenar per 
cada municipi), la Policia Local a (a emplenar per cada municipi) 
i el centre d’atenció primària a (a emplenar per cada municipi).

8

He anat al Triangle de la plaça Catalunya a fer unes compres i 
ara vull anar a la comissaria dels Mossos de la plaça d’Espanya 
per renovar-me el DNI. La manera més ràpida d’anar-hi és 
agafant la línia 1 del metro a la parada Catalunya i baixar quatre 
parades després a la parada Espanya. Adaptar-la a cada 
municipi.



Mobilitat 07

1

Fals. També es pot anar a l’Ajuntament o consultar la seva web (per exemple, 
la de Transports Metropolitans de Barcelona). Una altra opció és consultar 
directament les pàgines web dels serveis de transports públics (FGC, Renfe, 
etc.).

2 Vertader. 

3
A la primera afirmació, av. és l’abreviatura d’avinguda (Fals).

A la segona afirmació, pl. és l’abreviatura de plaça (Vertader).

4 Fals. Són l’abreviatura de codi postal.

5 Vertader. 

6 Vertader. 

7 Vertader. 

8
Vertader. Per comprovar-ho:
http://w10.bcn.es/APPS/ComAnar/ComAnarIniciAc.do?idioma=CATALA

m Solucions



Mobilitat 08

Per posar-me a prova. Exercicis (proves i dinàmiques)

Els mitjans de transportPROVA 1

Les persones ens podem desplaçar d’un lloc a l’altre 
utilitzant diferents mitjans de transport. A continuació, 
escriu tots els que coneguis i marca aquells que hagis 
utilitzat en algun moment (o que creguis que sabries 
utilitzar) de manera autònoma.

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental sistèmica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 1: Els mitjans de transport 

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Mobilitat

Individual Grupal

Mitjans de transport Utilitzats

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Quins d’aquests mitjans de transport són models de transport públic 
col·lectiu, de més alta capacitat i més sostenibles?

Ferrocarril Cotxe
Autobús Bicicleta

Metro Ferrocarril
Taxi Metro



Mobilitat 09

Quina targeta em surt més a compte?PROVA 2

Imagina que vius a Barcelona i que, de dilluns a divendres, agafes el metro 
dues vegades al dia. Els caps de setmana agafes el metro o el bus entre tres 
i quatre vegades. 

Fes càlculs i digues quina és la targeta de transport que et surt més a compte 
per al mes en què estem ara. 

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental sistèmica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 2: Quina targeta em surt més a compte?

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Mobilitat

Individual Grupal

T-10 | 10,30€ T-50/30 | 42,50€ T-Mes | 52,75€
Permet fer 10 desplaçaments 
integrats en tots els mitjans 
de transport. Títol 
multipersonal i horari.

50 viatges en 30 dies

Permet fer 50 desplaçaments 
integrats en qualsevol mitjà 
de transport durant els 30 
dies consecutius des de la 
primera validació. Títol 
unipersonal i horari.

Vàlida per fer un nombre 
il·limitat de viatges en tots 
els mitjans de transport 
durant 30 dies consecutius 
des de la primera validació. 
Títol personalitzat mitjançant 
DNI, NIE o passaport.

T-Dia | 7,60€ T-Trimestre | 142€ T- Jove | 105€
Permet fer un nombre 
il·limitat de viatges en tots els 
mitjans de transport durant 1 
dia (fins a l’acabament del 
servei). Títol unipersonal.

Vàlida per fer un nombre 
il·limitat de viatges en tots 
els mitjans de transport 
durant 90 dies consecutius 
des de la primera validació. 
Títol personalitzat 
mitjançant DNI, NIE o 
passaport.

Vàlida per fer un nombre 
il·limitat de viatges en tots els 
mitjans de transport durant 
90 dies consecutius des de la 
primera validació. Vàlida per a 
menors de 25 anys, que ho 
acreditin mitjançant DNI, NIE 
o passaport.

Bitllet senzill | 2,15€
Vàlid per a fer un viatge en 
metro. Títol unipersonal no 
integrat.

Per tenir més informació: 
www.atm.cat/web/ca/sistema/sistematarifariintegrat.php



Mobilitat 10

Fes els teus càlculs

Amb quina opció et quedaries?

Per què?



Mobilitat 11

Aquesta nit he quedatPROVA 3

Aquesta nit has quedat per sortir amb un amic a Barcelona. Heu decidit trobar-
vos a les nou del vespre a la font de Canaletes, perquè és un lloc cèntric i fàcil 
de trobar. 

Utilitzant (si ho necessites) aquesta aplicació http://maps.google.es/ o alguna 
altra que coneguis (webs dels transports públics, de l’Ajuntament, etc.), i tenint 
en compte que surts de casa teva i que vols optar per l’opció més ràpida i 
econòmica, explica: 

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental sistèmica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 3: Aquesta nit he quedat

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Mobilitat

Individual Grupal

1. Quin trajecte faràs
(Per exemple: caminaré fins a…, agafaré el tren a… fins a…, faré transbordament 
a…, passaré per…) 

2. Quin/s transport/s utilitzaràs
(Per exemple: a peu, el tren, el metro, l’autobús…)

3. A quina estació pujaràs i a quina baixaràs
(Per exemple: tren inici: estació…, fi: estació…; metro l4 inici: estació…, fi: 
estació…)

4. Quant de temps tardaràs a arribar i quant et costarà
(Temps total des que surts de casa i arribes a Canaletes i preu total)



Mobilitat 12

Els recursos i serveis del meu municipiPROVA 4

Per acabar, et proposem que situïs els recursos següents del teu municipi al 
mapa i que diguis quin servei ofereixen (per a què et poden ser útils o alguna 
gestió que s’hi pugui fer).

Eina d’identificació per al desenvolupament de la competència social

Competència instrumental sistèmica

Per posar-me a prova: Exercicis (proves i dinàmiques)
Prova 4: Els recursos i serveis del meu municipi

Data: Tècnic/a:

Nom i cognoms:

Mobilitat

Individual Grupal

Mapa del municipi i districte o barri

Recursos del municipi Servei/s que ofereix

1. Ajuntament

2. Biblioteca

3. Equipament esportiu

4. Centre d’atenció primària

5. Centre de serveis socials

6. Policia local o mossos d’esquadra

7. Oficina del servei d’ocupació

8. A emplenar per cada municipi

9. A emplenar per cada municipi

10. A emplenar per cada municipi
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