Annex 2.

Competències clau

Competència clau

Aspectes que implica estar en possessió de la competència

Competència

Habilitat per expressar i interpretar conceptes, pensaments, sentiments, fets i opinions de forma oral i

comunicativa

escrita (escoltar, , parlar, llegir i escriure), i per interactuar lingüísticament d'una manera adequada i

llengua (català o

creativa en tots els possibles contextos socials i culturals.

castellà).
Nivell 2

Comprendre adequadament el contingut fonamental de textos escrits senzills i produccions orals,
participar en interaccions orals respectant les normes de convivència i construir textos senzills
relacionats amb la vida professional i ciutadana, amb coherència i cohesió textual, i correcció
gramatical

Nivell 3

Utilitzar la llengua oral i escrita en el registre adequat a cada context de comunicació, comprendre i
analitzar produccions orals i textos escrits de relativa complexitat , assenyalant els diferents punts de
vista i la relació entre les diverses idees expressades, intervenir en produccions orals que suposen
una planificació prèvia i produir textos escrits de relativa i de diversa tipologia respectant les seves
característiques formals

Competència clau

Aspectes que implica estar en possessió de la competència

Competència

Capacitat de desenvolupar i aplicar un raonament matemàtic per resoldre problemes diversos de la

matemàtica

vida quotidiana, fent èmfasi en el raonament, l'activitat i els coneixements

Nivell 2

Resoldre problemes de la vida quotidiana utilitzant adequadament els diferents números, les quatre
operacions elementals o els procediments bàsics de la proporcionalitat numèrica (regla de tres,
càlcul de percentatges). Resoldre problemes quotidians sobre unitats monetàries i unitats de mesura
usuals. Interpretar informacions estadístiques d'ús corrent i informació gràfica sobre la vida
quotidiana

Nivell 3

Realitzar càlculs amb diferents tipus de nombres (racionals i irracionals) per resoldre problemes
relacionats amb la vida diària. Resoldre problemes utilitzant mètodes algebraics i operant amb
expressions algebraiques, polinòmiques i racionals. Resoldre problemes mitjançant equacions de
primer i segon grau i operar amb matrius en el context de problemes professionals. Representar
gràficament funcions matemàtiques i interpretar gràfiques en problemes relacionats amb la vida
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quotidiana. Interpretar informacions estadístiques i calcular paràmetres estadístics d'ús corrent.

Competència clau

Aspectes que implica estar en possessió de la competència

Competència

Implica, a més de les mateixes competències bàsiques de la comunicació en llengua materna, la

llengua estrangera

mediació i comprensió intercultural. El grau de domini depèn de diversos factors i de les capacitats
d'escoltar, parlar, llegir i escriure
Comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d'li importància

Nivell 2

immediata (informació bàsica sobre si mateix i la seva família, compres, llocs d'interès, ocupacions,
etc.)• Comunicar-se a l'hora de dur a terme tasques simples i quotidianes que no requereixin més
que intercanvis senzills i directes d'informació sobre qüestions que li són conegudes o habituals.
Descriure, en termes senzills, aspectes del seu passat i el seu entorn, així com qüestions
relacionades amb les seves necessitats immediates i finalitats diverses.
Comprendre els punts principals d'una informació clara en llengua estàndard si tracten sobre

Nivell 3

qüestions que li són conegudes, ja sigui a la feina, d'estudi o de lleure. • Desenvolupar-se en la major
part de les situacions que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua.
Expressar i interpretar diferents tipus de discurs d'acord amb la situació comunicativa en diferents
contextos socials i culturals. Produir textos senzills i coherents sobre temes que li són familiars o en
els quals té un interès personal. Descriure experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar
raons i breument les seves opinions o explicar els seus plans.

Competència clau

Aspectes que implica estar en possessió de la competència

Competència en l’ús

Us segur i crític de les tecnologies de la societat de la informació (TSI) i, per tant, el domini de les

de les TIC

tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Nivell 2

Obtenir informació, recerca, selecció, registre i tractament.• Transformar la informació en
coneixement.• Comunicar la informació

Nivell 3

Obtenir informació, recerca, selecció, registre i tractament.• Transformar la informació en
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coneixement.• Comunicar la informació

