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Resum: Aquest TFG és un repàs hermenèutic de com, quan i perquè apareix el concepte competències en el 

món educatiu. En la primera part es fa un repàs a això que anomenem crisi de l’educació, post-modernitat, 

societat del coneixement i societat de la informació, que és la justificació per presentar un canvi de 

paradigma i en definitiva aquesta aparició de les competències en l'àmbit educatiu. Aquesta primera part 

finalitza amb una breu reflexió, que serveix de nexe d’unió entre la primera part i la segona, des de la 

literatura pedagògica i s’intenta esbrinar si aquestes competències són un intent des del discurs pedagògic de 

transitar des de la modernitat per la post-modernitat o modernitat líquida, aquesta qüestió no queda resolta en

aquesta part ja que evoca la necessitat de comprendre millor el concepte competència i la seva raó de ser en 

el món educatiu, qüestió de la que s’ocupa la segona part del TFG. Aquesta segona part no persegueix només

buscar una definició de competència en el món educatiu sinó que explora també quins canvis comporta en el 

món educatiu aquesta aparició i de quines eines té per afrontar, el que alguns anuncien com, un canvi de 

paradigma. Per treure’n l’aigua clara es fa un repàs a les fonts legislatives, intel·lectuals acadèmiques i 

polítiques en les que es sustenta el concepte, l’aplicació i el mètode que implica, segons aquestes mateixes 

fonts, el nou paradigma competencial. Finalment, a les conclusions, es fa una recapitulació de tots dos 

capítols i es posen en dubte, en base a aquest dos capítols anteriors, la veracitat d’alguns dels axiomes que es 

diu que genera aquest suposat canvi de paradigma de les competències.

Paraules clau: Competències, Habilitats, Modernitat, Postmodernitat, Coneixement, Informació i Pedagogia.

Abstract: This TFG is a hermeneutical review of how, when and why appears the concept of competences in 

the educational world. In the first part a review is made of what we call education crisis, post-modernity, 

knowledge society and information society, and that is the justification for presenting a paradigm shift and 

ultimately this appearance of competencies in Educational field. This first part ends with a brief reflection, 

which is the link between the first part and the second, from the pedagogical literature and tries to find out if 

these competences are an attempt from the pedagogical discourse of transiting from modernity by the Post-

modernity or liquid modernity, this question is not resolved in this part because it evokes the need to better 

understand the concept of competence and its «Reason for being» in the educational world, a question that 

deals with the second part of the TFG. This second part not only seeks a definition of competence in the 

educational world, but also explores the changes in the education sector in the educational world, and what 

tools it has to face, what some of them announce as a paradigm shift. In order to figure it out, a review is 

made of the legislative, academic, political and intellectual sources, in which the concept, application and 

method implied, according to these sources, implies the new competency paradigm. Finally, in the 

conclusions, there is a recapitulation of both chapters and a doubt, based on this two previous chapters, the 

veracity of some of the axioms that says generates this supposed change of paradigm of the competences.

Keywords: Competences, Skills, modernity, Postmodernity, Knowledge, Information and Pedagogy.
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Introducció

«Qui té la pretensió d’ensenyar

mai no pot deixar d’aprendre»

Frase atribuïda tant a John Cotton Dana com a Paulo Freire.

Començar amb aquest treball de final de grau, a partir d’ara TFG, encara que sigui en la part 

introductòria amb una inexactitud o directament un error pot semblar una temeritat, però 

aquesta és volguda i buscada ja que encaixa perfectament amb la temàtica o nucli d’aquest 

TFG.

Aquest TFG ha patit des de la seva creació o inici fins a cinc canvis de títol, variats canvis en 

l’enfocament i l’aproximament que he volgut fer del tema, aquest si que ha sigut sempre el 

mateix, que no és altra que els de les competències en el mon educatiu.

Tant el fet que el tema fos tant clar com l'essència mateixa d’aquest TFG, neixen des de tres 

fonts motivacionals.

En un primer lloc a partir de diverses assignatures pròpies del grau i amb la voluntat 

d’aprofundir sobre la coneguda com a crisi de l’educació (Coombs, 1968) vaig decidir 

realitzar les pràctiques en una editorial especialitzada en recursos educatius, entre els més 

importants, el llibre de text. De seguida vaig veure que una de les problemàtiques que 

afectava els centres educatius, que buscava solucions en les editorials i creadores de 

contingut, deriven d’aquesta crisi de l’educació i especialment de l’aplicació del Ordre 

ENS/164/2016 i l’ Ordre ENS/108/2018. Es tracta dels coneguts decrets d’avaluació de 

primària i secundària de la Generalitat de Catalunya que obliga a avaluar per competències. 

Aquestes solucions que les editorials donen a les escoles a més, estan basades en el 

desplegament competencial, documents que ofereix el Departament d’educació a la seva 

pàgina web, amb els que vaig poder treballar a fons durant les pràctiques. Una de les feines 

que vaig dur a terme durant aquestes pràctiques va ser elaborar rúbriques, com a eina 

avaluativa, de les competències a partir d’aquests documents de desplegament.

En segon lloc el treball que vaig realitzar utilitzant tant el que recull aquest decret 

d’avaluació per competències com els documents de suport editats per la Generalitat, que 
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transformen, el currículum i com detallen i concreten el treball i l’avaluació de l’adquisició de

les competències, em va generar molts dubtes i un interès en seguir indagant en el tema.

En darrer lloc, es troba el fet que prové d’assignatures relacionades amb la neurociència i 

d’un treball de camp realitzat en equip sobre les metodologies innovadores i la seva 

aplicabilitat, més depenent del suport institucional que no de la voluntat o habilitats del 

professorat (Martínez, Moliner, Jiménez i Rovira, 2018).

En definitiva, el que pretén aquest TFG és:

-Contextualitzar el moment, problemàtiques i debat sobre educació present a occident i a 

Catalunya.

-Definir i emmarcar el concepte competència i la seva transformació al llarg del discurs 

pedagògic que l’envolta.

-Esclarir la naturalesa, viabilitat i concreció del discurs pedagògic que sustenta i defensa les 

competències com a nou paradigma.

-Presentar la neurociència i la neuroeducació com un element indispensable en la generació 

de discursos o pedagogies des del món educatiu.

-Defensar la necessitat de la intervenció des de la Pedagogia en aquests nous discursos 

pedagògics que tenen l’origen en mons externs al món educatiu.

És un repte personal tant per la metodologia usada, que podem anomenar d’exploració teòrica

seguint la guia dels treballs de final de Grau de la Universitat de Girona, com per dedicar-hi 

unes línies en aquest apartat. Ja que hi ha vegades que saps, més o menys de manera clara, 

què busques i com ho vols aconseguir però t’és més difícil d’explicar. Tanmateix, en el procés

de recerca bibliogràfica d’aquest TFG vaig trobar les paraules d’una de les referències en 

pedagogia líquida del nostre país, en Xavier Laudo que en la seva tesi doctoral diu:

En coherencia con el tipo de conocimiento que pretende la tesis, se utilizará una 

metodología hermenéutica con la finalidad de interpretar y comprender la realidad 

mencionada (Laudo, 2010, p. 38).

La lectura d’aquestes paraules i la posterior lectura del contingut de la Tesi de Laudo van ser 

inspiradores a l’hora de decidir-me a incorporar aquesta metodologia com a eina de treball del

TFG.

El segon problema que em trobava era que o bé no n'havíem parlar al llarg del grau, cosa que 

podria fer pensar que era una metodologia no apta per aquest tipus de treball, o bé en la 
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informació que en trobava, era difícil que aparegués la hermenèutica com a metodologia en 

llibres o manuals d’investigació educativa, o bé no n’he sabut trobar.

En aquest procés de recerca per poder escriure aquestes línies però vaig trobar un article 

interessant que deia:

Teleológicamente la hermenéutica ha experimentado variaciones a través de la historia. En 

la actualidad, constituye un arte reconocido en los procesos de investigación cualitativa 

cuyo basamento se encuentra en el paradigma interpretativo. En este caso, se plantea como

una postura epistémico-metodológica, donde se destaca su versatilidad, dada la posibilidad 

de interpretar y comprender la realidad en sus diversas manifestaciones (Ruedas, Ríos, i 

Nieves, 2009, p. 181).

És per aquestes raons que crec i afirmo que la realització d’aquest TFG s’ha fet seguint 

l’esperit de l'hermenèutica, en base a les dues cites anteriors, és a dir, a que la recerca 

bibliogràfica té com a objectiu entendre i explicar una realitat, en aquest cas les competències 

en l’àmbit educatiu, sense perjudici de la inexpertesa de l’autor d’aquest TFG en aquesta 

metodologia. Qualsevol errada o inexactitud referida a aquest mètode s’ha d’atribuir a aquesta

inexpertesa. Tot i així assumeixo el repte amb il·lusió i voluntat i per això assumeixo el risc 

que comporta.
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La crisi de l’educació, «surfejant» la (post)modernitat:

Canimas (2004) afirma que allò que avui anomenem educació és un fet o pràctica de la 

cultura occidental en un sentit ampli i no només geogràfic; Neix a Grècia amb els sofistes i 

especialment amb Sòcrates i amb el trencament de la trophée:

Grècia no és només l'inici d’això que hem nomenat educació, sinó també la punta d’un 

iceberg que mostra una tradició mil·lenària de trophée, que podem traduir per ciança. Si 

son encertades les anàlisis que Adorno i Horkheimer fan a Dialèctica de la Il·lustració, 

quan diuen que les maneres amb què l'home s'ha relacionat amb el desconegut són, a grans 

trets, la màgia, el mite i la il·lustració, només ens és possible parlar de fet educatiu en 

aquesta darrera etapa que, per aquests autors, s’inicia al segle VI aC i configura allò que 

hem anomenat modernitat en sentit ampli (Canimas, 2005, p. 14).

Canimas anomena primera invocació a aquesta idea que l’ésser humà no està lligat a ser allò 

que ha de ser sinó que es pot intervenir en l’ànima humana per moldejar-la sent aixì com neix 

l’educació.

A la segona invocació Canimas remarca l’ús polític que alguns pensadors troben a aquesta 

educació “L’humanisme és un intent de salvar l’espècie humana de la barbàrie a la qual 

sembla abocar-la atendre’s només al saber fer, tal com anuncia el mite de Prometeu abans de 

la intervenció d’Hermes.” (Ibíd, 2005, p. 68). És a dir l’educació no és només aquesta acció 

de transformar l’home per a el saber fer sinó també una necessitat política per al saber estar. 

“En aquest context, els precursors de l’humanisme, per exemple Ramon Llull (1235-1315) i 

Francesc Eiximenis (1340-1409), inicien la creuada contra els vicis i la ignorància del vulgus 

que, fins aleshores, era acceptada o fins i tot considerada necessària.” (Ibíd, 2005, p.76).

L’obra de Ramon Llull avança tres característiques pròpies de l’humanisme: primera, la 

represa de la visió socràtica segons la qual la virtut s'adquireix a través de l’esforç i el 

diàleg amb un mateix i amb els altres agafats de la mà de les obres de ciència; segona, que 

hi ha dos tipus de nodriment: un el donen els bons costums, i l’altre un estudi que està fora 

de l’abast de la família; i tercera,l’anunci d’una creuada –que encara avui continua– contra 

les formes desencertades de criança del vulgus i la seva ignorància (Ibíd, 2005, p.79).

A la tercera invocació Canimas relata com els ideals il·lustrats però un revés decisiu que 

marca la tendència actual.

El segle XX va despertar del tot els monstres del domini de l’ésser i Auschwitz els va 

acollir. El somni de la modernitat, que a través de la racionalitat que orienta les nostres 

accions i de la tècnica que possibilita el domini de les malaurances, havia de portar la 

humanitat cap etapes cada vegada més lliures de qualsevol imposició, ens va mostrar la 
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seva cara més horrible quan de les xemeneies, símbol del sistema modern 

d'industrialització, sortia el fum acre de la carn humana que cremava (Ibíd, 2005, p. 90).

Alguns autors com Habermas (2008) o Lyotard (2000) anomenen a aquesta nova realitat 

després d’Auschwitz, postmodernitat. Amb la mort dels ideals il·lustrats apareixen molts 

altres conceptes com realitat líquida Bauman (2015), o post-veritat. Fins i tot Fukuyama 

vaticina, en el seu llibre de 1992 “The End of History and the Last Man”, una època de final 

de conflictes a partir del final de la guerra freda.

En aquest context post segona guerra mundial neix el concepte de crisi de l'educació dins 

l’informe “The world educational crisis” (Coombs, 1968). En un context de postguerra, 

només 19 anys abans s'acabava la segona guerra mundial, l’informe pretenia analitzar el 

sistema educatiu.

Per entendre el context hem de recordar que a partir del final de la Segona Guerra Mundial 

els països occidentals van iniciar canvis substancials en l’àmbit de l’educació, de la ciència

i la tecnologia, i de les seves estructures econòmiques, demogràfiques i socials (Prats, 

2015, p. 5).

Només vuit anys després, el sociòleg de Hardvard Daniel Bell publica en el “Educational 

forum” el seu treball “The coming of the post-industrial society” i analitza amb una metàfora 

les societats preindustrials, industrials i postindustrials. Així defineix les societats 

preindustrials com “la vida és un joc contra la natura”  (Bell, 1976, p.576), les industrials com

“la vida és un joc contra la natura construïda/fabricada” (Ibíd, p.576) i la postindustrial de la 

següent manera: “A post-industrial society is based on services. Life becomes a game between

persons. What counts is not raw muscle power, or energy; what counts is information.” ( Ibíd, 

2005, p. 576).

Aquesta afirmació de Bell (1976) és la primera descripció de la societat postindustrial com a 

societat de la informació. Tot i que alguns autors han produït textos acadèmics respecte el 

concepte de societat de la informació,  no és fins al 2005 quant l’informe de la UNESCO 

“Towards knowledge societies” diferencia entre informació i coneixement i els confronta:

Added to this, the emerging global information society only finds its raison d’être if it 

serves to bring about a higher and more desirable goal, namely the building, on a global 

scale, of knowl-edge societies that are a source of development for all, first and foremost 

for the least developed countries (Blindé, 2005, p.27).

L’informe recull doncs no només la necessitat tecnològica de l’accés a la formació sinó la 

necessitat social d’apoderar la societat per transformar la informació accessible en 

coneixement.
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Especialment interessant doncs, serà fer una parada aquí per definir els tres conceptes dada, 

informació i coneixement, ja que al meu entendre és una de les problemàtiques i apareixerà 

més endavant en aquest mateix TFG.

Segons Davenport i Prusak en el seu treball “Working knowledge: How organizations 

manage what they know” que parla d'eficiència empresarial, apunten la necessitat de separar 

clarament i entendre la diferència entre els tres conceptes, així defineixen dada com: “Data is 

a set of discrete, objective facts about events” (Davenport i Prusak, 1998, p.2) és a dir el recull

de fets que d’alguna manera no tenen significat en si mateixos però que descriuen una realitat 

o fet de manera objectiva. Per a informació diuen:

Information is meant to change the way the receiver perceives something, to have an 

impact on his judgment and behavior...Not only does it potentially shape the receiver, it has

a shape: it is organized to some purpose. Data becomes information when its creator adds 

meaning. We transform data into information by adding value in various ways. Let's 

consider several important methods, all beginning with the letter C:

· Contextualized: we know for what purpose the data was gathered

· Categorized: we know the units of analysis or key components of the data

· Calculated: the data may have been analyzed mathematically or statistically

· Corrected: errors have been removed from the data

· Condensed: the data may have been summarized in a more concise form  (Davenport i 

Prusak, 1998, p. 3-4)

Aquest valor afegit que qui a partir de dades genera informació per contextualitzar, 

categoritzar, calcular, corregir i/o condensar-les té, com apunten Davenport i Prusak (1998), 

una intencionalitat però potser el més rellevant de la idea que presenten és que es tracta d’un 

intercanvi entre persones humanes. Si la dada era la mirada de l’ésser humà vers la natura o 

els fets, la informació és com una conversa entre éssers humans (Davenport i Prusak, 1998). 

Finalment per definir coneixement:

Knowledge derives from minds at work….Knowledge is a fluid mix of framed experience, 

values, contextual information, and expert insight that provides a framework for evaluating

and incorporating new experiences and information...Knowledge derives from information 

as information derives from data. If information is to become knowledge, humans must do 

virtually all the work. This transformation happens through such C words as:
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· Comparison: how does information about this situation compare to other situations we 

have known?

· Consequences: what implications does the information have for decisions and actions?

· Connections: how does this bit of knowledge relate to others?

· Conversation: what do other people think about this information?

Clearly, these knowledge-creating activities take place within and between humans. While 

we find data in records or transactions, and information in messages, we obtain knowledge 

from individuals or groups of knowers (Davenport i Prusak, 1998, p. 6)

És doncs molt oportú diferenciar bé el que Bell anomenava societat de la informació i el que 

l’informe de la UNESCO anomena societat del coneixement.

En el primer es donen les condicions necessàries per a la transmissió, obtenció, accés, 

producció i intercanvi d’informació en la segona s'haurien de donar les condicions necessàries

per a la transformació d’aquesta informació en coneixement. La primera té a veure en com 

socio-económicament es desenvolupa la societat i la segona té a veure amb la capacitació, o 

per que no dir-ne educació, de les ments.

Si la història de l’educació com a concepte polític i social és extensa no ho és menys la de la 

pedagogia. Fer-ne una descripció exhaustiva no aportaria valor afegit a aquest TFG però si 

una mirada a l’article d’Ayuste i Trilla sobretot en dos conceptes que marquen un punt i 

seguit. En primer lloc Ayuste i Trilla (2005) fan una proposta de classificació de les 

pedagogies en dos eixos.

Per un costat renovadores/conservadores i per l’altre discursives/pràctiques. i situen el 

següent quadre:
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Per tant proposen una classificació de les pedagogies en aquest eixos. En aquest article 

Ayuste i Trilla pretenen establir una base teòrica on utilitzen tres criteris per establir que són i 

que no pedagogies:

1- Que se refieran a la educación apartir de un cierto nivel de amplitud o globalidad. Con 

eso queremos decir que aquí no consideraremos como una pedagogía, por ejemplo, a una 

metodología didáctica concreta para enseñar ciencias naturales, a un determinado sistema 

de evaluación educativa o a una teoría sobre las causas del fracaso escolar.

2- Que tales conjuntos de contenidos tengan una voluntad de coherencia interna. Es decir, 

que no constituyan una simple acumulación o amontonamiento de conocimientos dispersos

y quizá contradictorios, sino que entre ellos exista un

grado razonable de congruencia, continuidad, unidad de planteamiento, etc. 

3- Que incluyan como parte esencial contenidos de carácter normativo.

Entendemos como pedagogías aquéllas que no sólo consisten en un conjunto de saberes 

descriptivos y/o explicativos sobre el hecho educativo, sino que también se

comprometen en la formulación de finalidades, normas, principios o procedimientos para 

orientar la acción educativa.
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Aunque, como hemos dicho, no es fácil identificar y ordenar corrientes pedagógicas, las 

exigencias académico-didácticas y el reto epistemológico de sistematizar el conocimiento 

han conducido a diferentes propuestas e intentos clasificatorios. En

lo que sigue citaremos y comentaremos algunos de ellos.

Una de las propuestas más utilizadas en los últimos años consiste en la aplicación al caso 

pedagógico de la distinción, elaborada por Habermas en Conocimiento e Interés (1988), 

entre tres tipos diferentes de conocimiento en el ámbito de las ciencias sociales. Para 

Habermas el conocimiento tiene que ver con las necesidades o intereses que mueven a las 

personas a conocer, y tales intereses pueden ser de tres tipos: el interés técnico motivado 

por el deseo de dominar la naturaleza, el interés práctico que es el que lleva a las personas 

a entenderse y, por último, el interés emancipatorio propio de las teorías críticas que 

pretenden conocer la realidad para transformarla (Ayuste i Trilla, 2005, p. 222).

Podem veure un cert grau de correspondència entre el que Ayuste i Trilla (2005) opinen de la 

classificació de Habermas (citat per Ayuste i Trilla, 2005) i la classificació de dada, 

informació i coneixement que hem fet anteriorment. La dada per al domini de la natura, la 

informació per al domini entre la interacció entre persones humanes i el coneixement com a 

emancipador, que és sens dubte una postura homologable al pensament modern o il·lustrat.

 Tot i així, al final, l’objectiu de l’article “Pedagogías de la modernidad y discursos 

postmodernos sobre la educación” (Ayuste i Trilla, 2005) no és altre que constatar la idea que 

no hi ha, i de fet que ni tan sols pot haver, pedagogies post-modernes.

Tot i el posicionament d’Ayuste i Trilla (2005) alguns autors com Laudo (2011), 

possiblement un dels autors més prolífics pel que fa pedagogies postmodernes, apunta la 

necessitat de no descartar les pedagogies postmodernes només per una falta de sistematologia 

i, de fet, en defensa l’aportació positiva.

Es cierto que la filosofía y la pedagogía postmodernas presentan inconsistencias si 

intentamos, con mentalidad y afán sistemáticos, poner en relación todas sus críticas y 

propuestas, pero también presentan un caldo común que está constituyendo un cambio de 

imaginario social y pedagógico que no podemos pasar por alto. No podemos dejar de 

tomar en serio...que la crítica postmoderna, aunque no se asuma en su totalidad, presenta 

muchas aportaciones positivas que hay que recoger (Laudo, 2011, p. 62).

Així doncs tenim amb Ayuste i Trilla (2005) una base o proposta de tres criteris per establir el

que podem considerar pedagogies i una classificació que ens serveix per ordenar les 

pedagogies modernes, ja que fins ara no n’hi ha de postmodernes que compleixin els criteris i 
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alguns autors com Laudo (2010) que no només critiquen les conjectures de Ayuste i Trilla 

(2005) sinó que ens convida a entendre que la crítica de la postmodernitat, tant filosòfica com 

pedagògica, i fins i tot encara que no poguéssim establir metodològicament pedagogies 

postmodernes, són discursos o crítiques o propostes que aporten elements a tenir en compte.

Segonament i recollint el guant que interpretem deixa Laudo (2010), és possiblement 

aquestes crítiques i discursos els que generaran les noves pedagogies postmodernes o, si més 

no, les que aportaran elements postmoderns a la modernitat.

Sigui com a projecte incomplert com defensa Habermas (2008) o com un nou terreny de joc 

com apunta Lyotard (2000) sembla més fàcil adjectivar aquesta postmodernitat o fins i tot 

etiquetar-la que no pas definir-la. Dir-ne societat de la informació (Coombs, 1968) o del 

coneixement (Bindé, 2005) o simplement explicar-la com una realitat fluida i mòbil, com 

aquell riu que Heràclit anunciava com a permanentment canviant, en definitiva una realitat 

líquida (Bauman, 2015) en la que a vegades sembla més important l’aigua que hi baixa que la 

llera que la defineix.

Sembla però que una d’aquestes lleres segueix sent l’educació, altra cosa és quins i com són 

el meandres que la conformen i com tractem aquest flux constant i, a vegades, d’aparença 

incontrolable.

En qualsevol cas ja sigui com a crisi, és a dir confrontament en curs, o com a realitat, em 

sembla innegable que en aquesta postmodernitat en som més actors que historiadors. Ens toca 

doncs no tan sols descriure i analitzar sinó intervenir, al cap i a la fí no fer-ho ja és una manera

d’intervenir-hi.
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Les competències. Solució o discurs?

En aquest marc que hem intentat il·lustrar fins ara neixen  alguns dels, amb permís de Laudo 

i per diferenciar-los de les pedagogies modernes anomenarem, discursos pedagògics que 

emmarquen la situació actual.

Segurament un dels discursos pedagògics amb més impacte actualment és el de les 

competències.

El fet de dir-ne discurs pedagògic i no pedagogia es deu fonamentalment a dues raons.

La primera és que em costa fer-la encaixar en les tres característiques que Ayuste i Trilla 

(2005) donaven per reconèixer pedagogies modernes, ja que difícilment es refereix a 

l’educació des d’un cert nivell d’amplitud o globalitat, més aviat es refereix a una modificació

metodològica i didàctica. 

Aquesta modificació didàctica, a més, es fa encaixar modificant ben poc el currículum, per 

tant és difícil de veure-hi voluntat de coherència interna i, pel que fa la inclusió de continguts 

de caràcter normatiu, sí que la acompleix en part ja que la llei obliga. Tot i així la no 

concreció fa que aquesta normativitat sigui, com a mínim, difusa.

En segon lloc, la dificultat de trobar una definició clara i concisa de competència en l’àmbit 

educatiu que generi consens i no confusió. És cert que competència és un mot polisèmic, 

veurem que tant en les lleis d’educació com en els currículums oficials d'Espanya i Catalunya 

el mot apareix amb al menys dues excepcions diferents i que, per tant. pot generar confusió. 

No ajuda però que en les lleis d’educació espanyoles, i com ampliaré més endavant, aquesta 

definició varii d’una a l’altra i, a més a més, sigui poc definida.  

Per arribar a aquestes dues qüestions però, cal revisar el camí fins arribar a la transformació 

de l’educació que comporta tant la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE) com l’ordre ens/164/2016 

i l’ordre ens/108/201 o decrets d’avaluació de primària i secundària que regulen aquesta 

avaluació per competències i ho concreten a Catalunya. Aquest camí està format per 

transformacions teòriques, polítiques i legislatives i la participació dels poders econòmics que 

han fet una aparició crucial en el món educatiu.

Si parlem de transformació teòrica probablement un dels més rellevants és el de Gardner amb

el seu treball “Frames of mind” (2011) on juntament amb altres treballs com els de Luria 

(1974), comencem a trobar alternatives i crítiques a allò que anomenàvem quocient 

intel·lectual, una classificació estadística basada en un test que “mesura” l'intel·lecte o en 

definitiva, la intel·ligència.
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Sense entrar en una discussió sobre el mateix concepte intel·ligència volem però destacar que

la idea de quelcom mesurable (en el sentit que es pot posar en una escala) i sobretot lineal  i el

fet que aspectes com la cultura, l’estatus econòmic o altres aspectes ecològics tenen un 

impacte decisiu en les puntuacions, fa d’aquest concepte  inevitablement modern i les 

crítiques, que en general van en un sentit més holístic de la concepció del cervell i la ment, és 

en definitiva, postmodern.

Les postulacions de Gadner han tingut múltiples crítiques com per exemple l'article de 

Larivée (2010) en el que posa en context i en dubte el concepte intel·ligències múltiples. En 

definitiva, el text és un article que desenvolupa rigorosament aquesta crítica (Larivée, 2010) 

però , de fet, no cal buscar gaire més enllà en la literatura acadèmica per criticar o si més no 

posar en dubte les tesis de Gardner si és el mateix Gardner el que afirma:

Estas inteligencias son ficciones (al menos ficciones útiles), que designan procesos y 

aptitudes que (como en la vida en su conjunto) son continuos los unos en relación con los 

otros; al momento de abordar las inteligencias específicas, tengo que repetir que no existen

como entidades físicamente verificables, solamente como construcciones científicas 

operatorias (Gardner, 1997, p. 77). citat per (Larivée, 2010)

Tot i aquestes crítiques ens sembla innegable l’aportació decisiva en el trencament modern de

la intel·ligència com a quelcom mesurable, escalable, i quasi estàtic, a la vegada que ens 

sembla necessari seguir avançant en concreció i sobretot en rigorositat.

Però mentre la psicologia debatia sobre l'existència o no d'intel·ligència o intel·ligències,  la 

filosofia sobre la crisi de l’estat, de l’educació o en definitiva de la condició postmoderna o  la

pedagogia sobre l'existència o no de pedagogies postmodernes, entrava en el panorama 

educatiu i de manera decisiva els poders econòmics, transformant la legislació europea, 

espanyola i Catalana.

Aquesta intervenció s'exemplifica amb l’Informe «Programme for International Student 

Assessment» és a dir l’informe PISA que elabora L'Organització per a la Cooperació i el 

Desenvolupament Econòmic (OCDE). L’OCDE és defineix amb les següents paraules:

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is an international

organisation that works to build better policies for better lives. Our goal is to shape policies

that foster prosperity, equality, opportunity and well-being for all. We draw on almost 60 

years of experience and insights to better prepare the world of tomorrow.

Together with governments, policy makers and citizens, we work on establishing 

international norms and finding evidence-based solutions to a range of social, economic 

and environmental challenges. From improving economic performance and creating jobs to
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fostering strong education and fighting international tax evasion, we provide a unique 

forum and knowledge hub for data and analysis, exchange of experiences, best-practice 

sharing, and advice on public policies and global standard-setting (OCDE, 2018a).

Ens trobem doncs davant una organització creada aproximadament al final de la segona 

guerra mundial i que està formada per 36 països d’arreu del món (OCDE, 2018a). i amb 

l’objectiu de influenciar en polítiques i lleis en pro del benestar, prosperitat, equitat i 

oportunitat de tothom.

Una de les eines que us la OCDE és el citat informe PISA. No és l’objecte d’estudi d’aquest 

TFG el criticar o no aquest informe però si citar-lo respecte el que ens aporta pel que fa les 

competències. L’informe PISA és un recull de resultats de les proves avaluatives que 

s’apliquen al conjunt d’alumnes dels països participants i la posterior publicació i comparació.

Quan anem a la pàgina web de PISA, buscant que avalua aquest informe, ens trobem amb el 

següent:

For example in the year 2000, the focus was on reading which allowed us to get more in-

depth information on the students' reading skills. In addition to the three core subjects, 

students are tested in an innnovative domain such as collaborative problem solving in 2015

and global competence in 2018. Some countries also choose to administer an assessment in

financial literacy (OCDE, 2018b).

Tot i que el text web és merament informatiu o divulgatiu m’ha semblat interessant com per 

referir-se a l’objectiu del 2000 en diu «reading skills» per 2015 «innovative domain such as 

collaborative problem solving» i per 2018 «gloal competence». No és només interessant la 

literalitat dels termes «skill» que hauríem de traduir com a habilitat i no competència, 

«innovative domain» i «problem solving» és a dir domini innovador i resolució de problemes 

i «global competence» és a dir competència global, sinó que també la temporalitat en l’ús dels

termes i que no aparegui fins al 2018 el terme competència.

És difícil relacionar amb causa efecte i més sense cap evidència científica, si més no que jo 

hagi sabut trobar, però els fets ens diuen que cronològicament el primer informe PISA és 

publicat l’any 2000 OCDE (2018b), només dos anys abans a Europa els ministres de França, 

Alemanya, Itàlia i Regne Unit signen la declaració de la Sorbona que serà el preàmbul de la 

declaració de Bolognia un any més tard i en definitiva del procés de Bolognia per la 

homogeneïtzació dels estudis universitaris europeus (COE, 2014).

 Només dos anys més tard, al 2002, apareix per primera vegada el concepte competència, si 

més no com a quelcom que ha d’adquirir l’alumnat i no referint-se al concepte jurídic, dins el 

marc legislatiu espanyol amb la Ley Orgánica 10/2002  (LOCE) i ho fa de la següent manera:
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Por otra parte, la plena integración de España en el contexto europeo comporta una mayor 

apertura y exige un mayor grado de homologación y flexibilidad del sistema educativo. 

Exige también que los alumnos puedan adquirir destrezas que, como la capacidad de 

comunicarse -también en otras lenguas-, la de trabajar en equipo, la de identificar y 

resolver problemas, o la de aprovechar las nuevas tecnologías para todo ello, resultan hoy 

irrenunciables. Estas competencias les permitirán sacar el máximo provecho posible, en 

términos de formación, de cualificación y de experiencia personal, del nuevo espacio 

educativo europeo. (Ley Orgánica 10/2002)

Per un costat veiem la voluntat explícita d’homologació, tal i com fa el procés Bolognia, a 

nivell europeu i per l’altra l’aparició del terme competències. El text citat del preàmbul de la 

LOCE es refereix a les competències com a quelcom sinònim a destreses i n’exemplifica 

algunes. Justifica la necessitat d’incloure aquestes destreses o competències com a 

conseqüència de la integració d’Espanya en el context Europeu i la seva homologació. A la 

LOCE apareixen 33 vegades el concepte “competèncias”, 8 ho fa referint-se al concepte com 

a sinònim de destreses i 25 com a concepte legal.

Cal afegir que en el Real Decreto 115/2004, és a dir el currículum oficial de Primaria, només 

apareix el terme “competencias” 6 vegades i en cap es defineix a que es refereix o com es 

concreten aquestes competències. Tot i que en el currículum de secundària, Real Decreto 

116/2004,  s’anomena 22 vegades el concepte, altra vegada ho fa per anomenar-la i ni la 

defineix ni en concreta res.

Però aquest segle XXI a Espanya hi ha hagut tres lleis d’educació la LOCE, la Ley Orgànica 

de Educación (LOE) i la Ley Orgànica para la Mejora de la Calidad de la Educación 

(LOMCE) al llarg d’aquestes reformes el concepte competència pren cos i protagonisme. De 

fet la LOE diu:

De acuerdo con los principios rectores que inspiran la Ley, la educación se concibe como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de la vida. En consecuencia, todos 

los ciudadanos deben tener la posibilidad de formarse dentro y fuera del sistema educativo,

con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, 

habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional. (Ley 

Orgánica 2/2006).

En aquesta llei doncs el concepte competència ja no és quelcom sinònim a destresa, terme 

que de fet desapareix a no ser que equiparem a capacitats o habilitats, en tot cas les 

competències passen a ser quelcom que es pot adquirir, actualitzar, completar i ampliar al 

costat de capacitats, coneixements, habilitats i aptituds. Altra vegada però competències 

hauria de ser quelcom diferent a aquests. De fet si entrem al currículum que sorgeix a partir de
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la LOE,  Orden ECI/2211/2007, és a dir el currículum de primària, el concepte «competència»

ja apareix 261 vegades. De fet ho fa ben aviat, al preàmbul:

En este currículo se incorporan por primera vez las competencias básicas que permiten 

identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento

integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos y que el alumnado deberá 

desarrollar en la Educación primaria y alcanzar en la Educación secundaria obligatoria 

(Orden ECI/2211/2007, 2007).

Si bé és cert que segueix sense concretar-ne gaire coses en aquest currículum hi dedica un 

article, el sisè de la manera següent:

Artículo 6. Competencias básicas.

1. En el Anexo I de la presente orden se recogen las competencias básicas fijadas en el 

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, que el alumnado deberá adquirir en la 

enseñanza básica y a cuyo logro deberá contribuir la Educación primaria:

Competencia en comunicación lingüística.

Competencia matemática.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

Tratamiento de la información y competencia digital.

Competencia social y ciudadana.

Competencia cultural y artística.

Competencia para aprender a aprender.

Autonomía e iniciativa personal ( Orden ECI/2211/2007).

Tot i que aquest article sisè no ens dona més concreció del que signifiquen les competències 

sí que anuncia que en l’annex I hi trobem una ampliació, i així és. Trobo rellevant posar-ne els

primers paràgrafs de cada una de les vuit competències bàsiques que anomena. Abans de 

citar-les vull constatar que tant l'article sisè com l’annex I de l’esmentat currículum de 

primària com el de secundària són exactament iguals.

Però abans de continuar amb cada una d’aquestes competències bàsiques val la pena dues 

reflexions.
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En primer lloc denotar la similitud que hi ha entre les vuit competències bàsiques i el 

concepte citat amb anterioritat d'intel·ligències múltiples, del que ja hem dit que no té base 

científica. Així si les vuit intel·ligències múltiples són: «verbal-linguistic», «logical-

mathematical», «musical-rhythmic», «visual-spatial», «bodily-kinesthetic», «interpersonal», 

«intrapersonal» i «naturalistic» (Gardner, 2011). La transferència cap a les vuit competències 

bàsiques en alguns casos concrets és directe, és a dir fan servir el mateix nom i en els altres la 

proximitat és evident.

La segona reflexió és la proximitat que tenen les competències que presenta aquesta LOE 

amb les matèries que ja s’impartien tant en l’educació primària com secundària. Aquestes 

idees seran desenvolupades amb posterioritat quan abordem les competències bàsiques a 

Catalunya. Anem doncs a què diu el currículum de 2007 en el primer paràgraf de cada 

competència

1. Competencia en comunicación lingüística

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta ( Orden ECI/2211/2007).

Tot i que la concreció és major que en els documents estudiants fins ara en aquest TFG veiem

com tampoc és suficient com per poder treure’n una definició clara i inequívoca. Amb la resta 

la cosa no millora. Podem dir que és la matèria de llengua

2. Competencia matemática

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los

símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e 

interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados 

con la vida cotidiana y con el mundo laboral ( Orden ECI/2211/2007).

De fet en aquest cas defineix competéncia matemàtica com a sinónim d’habilitat, recordem 

aquell «skills», sí que afageix conceptes com relacionar o resoldre problemes però res més.

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como 

en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de 

sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación 

de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. En 
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definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e 

iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, actividad

productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.) y para interpretar el mundo, lo 

que exige la aplicación de los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los

fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento científico involucrados. ( Orden 

ECI/2211/2007).

En aquest cas la competència torna a ser una habilitat que ens ajuda a interactuar.

4. Tratamiento de la información y competencia digital

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la

comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse ( Orden 

ECI/2211/2007).

En aquest cas la competència ja no és una habilitat sinó el fet de disposar d’habilitats, és a dir

un conjunt, per obtenir processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. 

Aquesta definició ens recorda el text citat de Davenport i Prusak (1998) sobre dada, 

informació i coneixement però una vegada més no aporta definició sòlida. De fet, torna a 

recuperar el concepte de comunicació com a clau.

5. Competencia social y ciudadana

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, 

convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 

comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y

habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse 

en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 

( Orden ECI/2211/2007).

Altra vegada ens parla de què ens permet fer aquesta competència i que té integrades 

habilitats i coneixements, afegeix el concepte habilitats complexes i el concepte presa de 

decisió.

6. Competencia cultural y artística

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos ( Orden ECI/2211/2007).
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 Tornem a trobar una definició àmplia genèrica i que engloba molts conceptes diferents com 

conèixer, aprendre, apreciar, gaudir, però expressions com diferents manifestacions culturals o

patrimoni dels pobles, que podria englobar des del maniqueisme fins al nacional socialisme. 

7. Competencia para aprender a aprender

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 

capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a 

los propios objetivos y necesidades. ( Orden ECI/2211/2007)

En aquest cas,  torna a parlar de habilitats i de ser capaç i afegeix el concepte d’autonomia.

8. Autonomía e iniciativa personal

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de

un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, 

la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la 

autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar 

los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, 

de aprender de los errores y de asumir riesgos. ( Orden ECI/2211/2007)

En aquest cas,  parla de adquirir consciència i aplicació de valors i actituds. Torna a incidir en

el prendre decisions, afegeix control emocional, càlcul de riscs i altres «virtuts».

Però aquest repàs per la legislació espanyola necessita d’una nova parada i torna a ser 

significatiu el canvi que hi ha respecte les competències des de la LOE a la actual LOMCE. 

En aquest cas passarem directament al Real Decreto 126/2014, és a dir el currículum de 

primària, que en el seu preàmbul diu:

 

Uno de los pilares centrales de la reforma educativa operada por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, descansa sobre una nueva configuración del currículo de Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En el bloque de asignaturas 

troncales se garantizan los conocimientos y competencias que permitan adquirir una 

formación sólida y continuar con aprovechamiento las etapas posteriores en aquellas 

asignaturas que deben ser comunes a todo el alumnado, y que en todo caso deben ser 

evaluadas en las evaluaciones finales de etapa. (Real Decreto 126/2014)

Una vegada més veiem com, si més no en teoria, les competències són un dels dos pilars, al 

costat dels coneixements i seria de preveure que en aquesta concreció curricular que 

substitueix la de 2007 hi trobaríem més informació. De fet és tot el contrari. D’entrada afegir 
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que de manera similar al que passava amb els documents de 2004, pel que fa referència a les 

competències, els text és idèntic per a primària i per a secundària. De fet en general els textos 

són molt similars i es diferencien sobretot en els quadres que presenta per a cada matèria. 

Aquests quadres, a mode il·lustratiu són com el següent:

 

A destacar que no apareixen per enlloc les tant anunciades competències, parla de continguts,

de criteris d’avaluació i d’estàndards d’avaluació. Si és cert que si creuem aquests estàndards 

d’avaluació amb la definició de les competències bàsiques del text del currículum de 2007 hi 

veiem certa correspondència ja que la formulació de verb en primera persona, «identifica», 

busca, transmet, s’assembla a algunes de les habilitats que anomenava aquell currículum. Tot i

aquesta semblança no s’especifica res més del ja explicat sobre competències.

Per finalitzar amb aquest recorregut per la legislació espanyola recuperarem una pàgina web 

del Ministerio de educación y formación professional on sí apareix una definició de 

competéncies, diu:

Competencias: conjunto de conceptos, destrezas y valores que el alumnado pone en 

marcha al aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 

educativa. Capacidades, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos (Ministerio de educación y formación 

professional, s.d.).

Aquesta pàgina web recull els conceptes clau dels elements curriculars i també recull un 

conjunt d’infografies per a cada una de les competències, que des del Orden ECD/65/2015, en

el que «por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
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bachillerato», passen a ser 7 en comptes de 8 i passen a ser «clave» en comptes de «bàsicas». 

Aquesta modificació del currículum que substitueix el publicat només un any abans, torna a 

situar les competències en el centre del currículum:

La Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, insta a 

los Estados miembros a «desarrollar la oferta de competencias clave». Se delimita la 

definición de competencia, entendida como una combinación de conocimientos, 

capacidades, o destrezas, y actitudes adecuadas al contexto. Se considera que «las 

competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se

identifican claramente ocho competencias clave esenciales para el bienestar de las 

sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los 

conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

Asimismo, se destaca la necesidad de que se pongan los medios para desarrollar las 

competencias clave durante la educación y la formación inicial, y desarrolladas a lo largo 

de la vida. (Orden ECD/65/2015)

Aquesta currículum estatal, ara sí, ens dona una definició més concreta de competència, 

combinació de coneixements, capacitats o destreses i actituds adequades al context. Tot i així 

elimina els quadres de l’anterior currículum. Per contra recupera els paràgrafs explicatius molt

similars als usats i citats del currículum de 2007.

Aquestes noves set competències clau són:

«a) Comunicación lingüística.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c) Competencia digital.

d) Aprender a aprender.

e) Competencias sociales y cívicas.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Conciencia y expresiones culturales.» ()

Tal i com deia la pàgina web del Ministerio de educación y formación professional no només 

conté definicions de conceptes clau del currículum, sinó que recull també set infografies una 

per a cadascuna d’aquestes competències clau, viem-ne una a mode il·lustratiu:
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Com podem veure la infografia es divideix en tres espais, saber (coneixement), saber fer 

(habilitat) i saber ser (actitud).

Arribats a aquest punt aquest és el nivell màxim de concreció al que podem arribar amb la 

legislació espanyola però és cert que la Generalitat de Catalunya té competències en matèria 

de Educació i per tant un podria pensar que el panorama català és molt diferent al del conjunt 

de l’estat, però no és així.

A Catalunya la llei vigent és la de 2009, és però decisió de l’autor d’aquest TFG no repetir el 

procés d’anàlisi realitzat amb la legislació espanyola. Aquesta decisió es fonamenta en la 
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Figura 3: Competencia en comunicación lingüística.
(Ministerio de educación y formación professional s.d.)



constatació que no existeixen grans diferències, a nivell de competències i l’evolució 

legisladora és força similar i per tant repetir el procés no aportaria nova informació. Ho 

podem constatar en la següent cita del currículum de batxillerat.

La Unió Europea, en el marc per a la cooperació en matèria d’educació, defineix 

estratègies comunes amb objectius, àmbits d’actuació i recomanacions específiques 

orientades a la millora dels sistemes educatius i de formació com a element clau per 

aconseguir que els ciutadans europeus puguin realitzar-se personalment, social i 

professional, i alhora fer possible la prosperitat econòmica sostenible, l’ocupabilitat i la 

cohesió social. L’Estratègia Educació i Formació 2020 (Education and Training 2020) i la 

Comunicació Repensar l’Educació de 2012 (Rethinking Education) insten els estats 

membres a prendre mesures per garantir que tots els joves desenvolupin les capacitats i 

competències necessàries per afavorir l’assoliment dels objectius personals i socials en 

matèria de creixement i ocupació. (Departament d’Educació, 2010).

Veiem, de fet, com les justificacions són similars, tot i que cal destacar que el currículum 

Català no cita la legislació o el marc Espanyol sinó el de la Unió Europea. També ens 

referencia dos documents, L’Estratègia Educació i Formació 2020 (Education and Training 

2020),  que fa una sèrie de recomanacions per les polítiques encaminades a abordar la 

problemàtica de l’abandonament escolar prematur () i «Repensar l’Educació de 2012 

(Rethinking Education)» un document que situa a les competències clau com l'eina educativa 

indispensable per esdevenir en el segle XXI. De fet el text forma part d’un conjunt de 

documents que ha generat el el comitè econòmic i social, i que anomenen comunicacions, i el 

nom per referir-se a aquestes comunicació no és Rethinking Education només, de fet el nom 

complert és  «Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes». 

Vull afegir que al llarg del text apareix el següent:

«A  literature  review  on  assessment  of  key  competences  and  extended  examples  of 

assessment  policies    are    available    at    http://ec.europa.eu/education/index_en.htm.  

his    supporting document  also  includes  a  glossary.  The  references  e.g.  in  fo notes  of

this  this  document  are  listed  in  full  in  the  bibliography  which  forms  par  of  the  

literature  review.» (EC, 2012).

Malgrat l’anunci d’aquesta bibliografia l’autor d’aquest TFG ha sigut incapaç de trobar-la, en

la data d’entrega d’aquest TFG,  en cap dels documents que s’entrellacen, a la pàgina web o 

adreces electròniques que referencia el document, fet que vull denunciar en aquest TFG ja que

si hi ha controvèrsia en les competències, tot i que la concreció és major en aquest document, 

hagués sigut d'interès. En qualsevol cas, i en absència de la bibliografia, sí que vull remarcar 
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que la raó de ser d’aquestes comunicacions és des de la mirada socio-económica i no 

socioeducativa.  

El text també dona una definició de competència, de fet en diu:

We  have  a  clear  definition  of  the  key  competences  needed  for  the  21stcentury. Key 

competences are a combination of knowledge, skills and attitudes appropriate to a specific 

context.  The  European  Framework  on  key  competences  for  lifelong  learning  defines 

eight  key  competences   necessary   for   personal   fulfilment,   active   citizenship,   

social   cohesion   and   employability in a knowledge society. Critical thinking, creativity, 

initiative, problem-solving, risk assessment,  decision-taking,  and  constructive  

management  of  feelings  play  a  role  in  all  of  the  key competences. All of the key 

competences are equally important because each of them can contribute to a successful life

in a knowledge society. (EC, 2012)

Aquest text és pràcticament exacte al citat anteriorment  del currículum espanyol, és a dir que

d’alguna manera tanquem el cercle. Per finalitzar amb aquest «Rethinking Education: 

Investing in skills for better socio-economic outcomes» vull mostrar un quadre amb el resum 

de les competències clau, que una vegada més té molt a veure amb els textos espanyols 

anteriors.
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Si podíem preveure una concreció o definició com la que el document ens dona per el genèric

de competència quan ha de especificar aquestes competències clau els conceptes es 

difuminen. Per exemple comunicar sentiments és propi de la competència lingüística, en canvi

comunicar emocions de la competència cultural. Passa el mateix amb la competència 

tecnològica, on diu que prendre consciència de la responsabilitat ciutadana, i la cívica  per 

esdevenir ciutadans democràtics i actius. Si bé aquests conceptes o habilitats no són 

exactament iguals si que es trepitgen o entrellacen.
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Malgrat deixar l’anàlisi legislatiu Europeu, espanyol i català, aquí si que trobo interessant fer 

una parada a l'ampli ventall de recursos que genera, publica i distribueix i, de manera gratuïta,

la Generalitat. En aquest sentit pren especial rellevància el web del departament d’educació 

(Departament d’Ensenyament, 2017 ) on podem consultar i descarregar tot aquest ventall de 

material esmentat.

Dins aquest material trobem el que el Departament anomena col·leccions i dins aquestes 

col·leccions hi podem trobar els currículums de primària, de secundària i batxillerat, amb els 

continguts, objectius, matèries i horaris per a cada matèria i criteris d’avaluació, informació 

per a les famílies, informació sobre el decret d’inclusió, altres informacions rellevants i el 

desplegament de les competències bàsiques.

El contrast entre la voluntat de divulgació i d’accés a recursos entre els cas Europeu, on és 

més difícil trobar els recursos i els textos i aquests textos són sovint en un format i vocabulari 

més tècnic que divulgatiu, l’Espanyol on no hi ha terme mig o bé enllaça textos europeus, 

traduïts o no, o bé té infografies molt senzilles com la que hem vist (figura3) i el departament 

d’Educació a Catalunya, aquestes col·leccions de producció pròpia amb una molt cuidada 

edició i una finalitat pràctica i divulgativa i infografies molt complertes, és plausible. En el 

cas de Catlunya les competències bàsiques tornen a ser vuit.
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Figura 5: Captura de pantalla de la web del departament d'educació (Departament d’Educació 
2010)



Tal i com anunciàvem la web del departament, en el seu apartat de col·leccions, té una pàgina

o apartat dedicat a les competències bàsiques, una vegada entrat en aquest apartat trobem la 

opció d’entrar a dues subpàgines, una dedicada a l’educació primària i un altre a l’educació 

secundària, no hi apareixen ni els ensenyaments d’educació infantil, que com ja anuncia la 

infografia (figura 6) es centra en el desenvolupament de les capacitats, ni al batxillerat, que o 

bé estan desenvolupant (ja va passar amb els documents de primària  i secundària als que tot 

seguit em referiré) o bé donen per incorporats en el document sobre el currículum. Una 

vegada hem entrat en la subpàgina d’educació primària o de secundària ens trobem els 

esmentats documents de desplegament de competències. De fet trobem deu documents per 

primària i dotze per secundària. Aquest documents són, per primària: «Competències bàsiques

de l'àmbit d'aprendre a aprendre», «Programar per competències a l'educació primària», 

«Competències bàsiques de l'àmbit de l'educació física. Educació primària», «Competències 

bàsiques de l'àmbit artístic. Educació primària», «Competències bàsiques de l'àmbit 

d'educació en valors. Educació primària», «Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic 
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Figura 6: Infografia resum sobre les competències bàsiques 
(Departament d’Educació 2010)



(llengües estrangeres). Educació primària», «Competències bàsiques de l'àmbit de 

coneixement del medi. Educació primària», «Competències bàsiques de l'àmbit digital. 

Educació primària», «Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic (llengua catalana i llengua 

castellana). Educació primària» i «Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic. Educació 

primària». El primer que destaca quan observem tan sols els noms dels documents és que ens 

parla de competències bàsiques en l'àmbit, és a dir que introdueix una nova terminologia 

«àmbit» malgrat hi ha nou documents per a cadascun d’aquest àmbits, ja que l’àmbit 

lingüístic es desdoble en llengua catalana/castellana i llengua estrangera, hi ha una 

correspondència amb cadascuna de les competències bàsiques.  D’especial interès és el 

document «Programar per competències a l'educació primària» que ens serveix, aquesta 

vegada si, per entrar en les definicions i concrecions de les competències i és a la vegada un 

document de suport marc per a professionals de l’educació ja que no només enllaça i cita 

altres documents d'interès (legislació, infografies, fonts bibliogràfiques, etc) sinó que la 

voluntat divulgativa a la que em referia anteriorment és evident. L’aparició d’aquest concepte 

«àmbits» la trobem en aquest:

L’àmbit  és  l’agrupació  de  les  àrees  de  coneixement,  segons  la  seva  afinitat  i  el seu  

caràcter  complementari. Hi  ha  tres  àmbits  que  impregnen la  majoria  de  propostes  i  

activitats  que  desenvolupen  els  alumnes  i  que  no  estan  vinculats  a  una  àerea  

específica.  Aquests  tres  àmbits  són:  l’àmbit digital, l’àmbit d’aprendre a aprendre i  

l’àmbit d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria (Departament d’Educació, 2010)

És a dir que aquest àmbits són agrupacions en base els continguts curriculars anteriors? Una 

mirada a un quadre explicatiu potser ens ho clarifica més
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Si bé el quadre confirma aquesta classificació per temàtica o contingut afegeix els conceptes 

dimensió i àrea a part de l’esmentat àmbit.

Pel que fa la secundària els documents són: «Competències bàsiques de l'àmbit personal i 

social. Educació secundària obligatòria», «Competències bàsiques de l'àmbit artístic. 

Educació secundària obligatòria», «Competències bàsiques de l'àmbit d'educació física. 

Educació secundària obligatòria», «Competències bàsiques de l'àmbit digital. Educació 

secundària obligatòria», «Competències bàsiques de l'àmbit de cultura i valors. Educació 
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Figura 7: Quadre il·lustratiu de la jerarquització i aparició dels conceptes 
àmbit, dimensió i àrea (Departament d’Educació, 2010).



secundària obligatòria», «Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic (llengües estrangeres). 

Educació secundària obligatòria», «Competències bàsiques de l'àmbit social (ciències 

socials). Educació secundària obligatòria», «La literatura a l'aula», «Orientacions pràctiques 

per a la millora de l'ortografia», «Competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic. 

Educació secundària obligatòria», «Competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic. 

Educació secundària obligatòria», «Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic (llengua 

catalana i literatura, i llengua castellana i literatura). Educació secundària obligatòria» i  

«Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic. Educació secundària obligatòria». Tot i que 

veiem una similitud molt gran entre els documents d’educació primària i els de secundària, ja 

que veiem nou documents dedicats a cadascuna dels àmbits com feia el de primària 

desdoblant la llengua en catalana/castellana i estrangera, i un més «àmbit personal i social» 

malgrat ja n’hi hagi un «àmbit social» i un «àmbit de cultura i valors», i dos documents més 

de suport al lingüístic com «Orientacions pràctiques per a la millora de l'ortografia» i  «La 

literatura a l'aula», vull destacar que en aquesta col·lecció no hi ha un document equiparable 

al «Programar per competències a l'educació primària» d’educació primària. És cert que en el 

desplegament de cadascun dels àmbits de secundària hi ha informació concreta i detallada de 

cada àmbit dimensió i àrea però trobo a faltar aquest document transversal i didàctic.

Afegir que l'absència d’aquest material és una incidència important per dos factors. En primer

lloc, la formació que reben els docents de primària i els de secundària no és la mateixa. Els 

docents de primària tenen un grau específic dins el qual s’especialitzen, els docents de 

secundària tenen graus en àmbits de coneixement específics (història, matemàtiques, etc) i un 

màster que habilita per a la pràctica docent. Així doncs el canvi de paradigma que obliga el 

decret competències (Ordre ENS/164/2016  i Ordre ENS/108/2018 ) no va acompanyat d’una 

reforma de l'accés i formació dels que l’han de dur a la pràctica. En aquest sentit l'article de 

Martínez, Moliner, Jiménez i Rovira (2018) assenyala que tot i la predisposició del 

professorat i la quantitat de recursos disponibles, el problema més rellevant que es troben a 

l’hora d’implementar les innovacions educatives, que depenen d’aquest nou paradigma, és la 

manca de suport de l’administració.

Per seguir en aquest procés que venim realitzant d’una contextualització fins a una concreció,

ens aturarem en el document  «Programar per competències a l'educació primària» 

(Departament d’Ensenyament, 2017)  i ja no concretarem més, no entrarem àmbit per àmbit, 

dimensió per dimensió ni en les competència específiques de cada dimensió , perquè el 

document ens dona una visió prou global i prou concreta a la vegada per seguir analitzant i 

entenent aquest discurs pedagògic, perquè aquest TFG no pot tenir l'extensió que requeriria 
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una anàlisi d’aquest tipu i perquè aquest nivell analític de detall no aportaria més arguments 

valoratius dels que ja hem anat exposant.

Així doncs, de què ens parla el document «Programar per competències a l'educació 

primària» (Departament d’Ensenyament, 2017) ?

Si fem un cop d’ull a l’índex veiem com el document s’estructura en tres grans blocs

Primer : «1. Reflexions prèvies» és on ens exposa quin model de societat està buscant l’acció 

educativa, ens situa les competències i l’aprenentatge per competències com la clau per la 

construcció d’aquest model de societat, dedica un capítol que anomena «Com aprenen els 

alumnes? L’aprenentatge autèntic.» un capítol que ens serveix per, ara sí, situar les fonts 

acadèmiques de la proposta que planteja, els engloba en un procés de tres parts la formació de

l’escola nova a partir de les influències de Dewey, Montessori, Décroly i Freinet a nivell 

internacional i Ferrer i Guàrdia, Rosa Sensat i Alexandre Galí a Catalunya com a consoladors 

d’aquest model. El text situa l’escola nova com a contemporània als estudis de Piaget i 

Vigotsky i amb el fonament de la llibertat i interactivitat amb els altres de l’alumne, en 

definitiva amb la idea de la formació integral i en l'aprenentatge mitjançant la pràctica 

(Departament d’Ensenyament, 2017). Tot i que el text no ho anomena aquestes idees de 

l’escola nova són escapçades per la dictadura franquista i no és fins a finals del segle XX i 

principis del XXI quan el col·lectiu Escola Nova 21 reprèn part de l’esperit original i planteja 

els canvis que en definitiva ha adoptat l’administració Catalana (Redacció, 2018 ). Tornant al 

document ens diu que justament al període que comporta finals del segle XX inicis del XXI 

apareixen alguns estudis que fan referència a l’ensenyament aprenentatge i en cita a sis que 

són de referéncia per aquest constructe teòric en el que es fonamenta el text, aquest són 

«Jerome Bruner» amb «Aprenentatge per descobriment, Conceptes principals: format i 

bastida»,  «Howard Gardner» i la seva «Teoria de les intel·ligències múltiples» que ja hem 

analitzat, «Mel Ainscow» amb «el desenvolupament d’escoles inclusives», «Daniel Goleman»

amb «Intel·ligència emocional i intel·ligència social» «Georges Siemens i Stephen Downes» 

amb la seva «Teoria del connectivisme» i «Paul Howard-Jones» «Neurociència i educació» 

(Departament d’Ensenyament, 2017). Aquestes reflexions prèvies continuen amb un capítol 

dedicat al rols dels mestres i la importància de les tecnologies.

Segon : «Currículum»

Aquest capítol es centra o amplia el model de ciutadà que ja apuntava en les «reflexions 

prèvies». Els seus subapartats són prou clarificadors, si més no referents al contingut que hi 

trobarem, i són «Per què han d’aprendre els alumnes? L’alumne, ciutadà del món»:
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L’escolarització obligatòria ha de garantir que tots els alumnes puguin adquirir les 

competències bàsiques en un grau suficient que els permeti incorporar-se a la societat com 

a ciutadans actius i que els asseguri els fonaments sobre els quals han de construir el seu 

procés formatiu al llarg de la vida. L’escola ha de preparar els alumnes per donar respostes 

innovadores en una societat canviant i en evolució. A la societat actual els coneixements i 

l’accés a la informació ja no són patrimoni exclusiu de les institucions educatives.  Tant  la 

universalització  i  l’augment  constant  i  exponencial  de  oneixements  com  l’accés 

immediat a la informació han fet que els coneixements úicament memoritzats i guardats 

siguin poc útils si no se saben identificar i relacionar a la vida diària i mobilitzar-los per 

donar resposta quan les situacions ho requereixin (Departament d’Ensenyament, 2017 p. 

27).

Continua però en el subapartat 2 amb el «Què han d’aprendre els alumnes? 

Coneixements per comprendre, habilitats per actuar i actituds per comprometre’s» on 

situa les competències com a instrument per definir aquests aprenentatges, habilitats i 

actituds.

Segueix amb un subapartat dedicat a «Quines metodologies ajuden a consolidar les 

competències als alumnes? L’alumne com a protagonista actiu del seu aprenentatge» i

un dedicat a l’avaluació d’aquests «Com sabem si els alumnes han après? L’avaluació: 

contínua, global, formativa i formadora» amb la que finalitza el capítol segon.

Tercer : «Programació»

Aquest tercer capítol no és menys important que els anteriors des d’un punt de vista 

educatiu o per a formació del professorat però aporta ben poques coses noves pel que fa 

les competències i , per tant, no el desglossaré.

Arribats a aquest punt i a la vista de l’explicat rtícle d’Ayuste i Trilla (2005) que servia 

de final del primer apartat «La crisi de l’educació, «surfejant» la (post)modernitat» i que

servia també de preàmbul o nexe amb l’actual «Les competències. Solució o discurs?» i 

amb l’imminent inici de l’apartat final, cal que ens fem una pregunta. La proposta del 

treball competencial o per competències és una pedagogia moderna o és un discurs 

pedagògic postmodern?.  Acompleix els requisits que Ayuste i Trilla enumeren per 

poder considerar-la pedagogia o no?

Crec que no és necessari fer un anàlisi, més allà de tot el que he fet fins ara, ja que en 

part la resposta està en les paraules de Serramona (2015), pedagog que coordina tots els 

documents referents a les competències que ha publicat la generalitat i que diu:
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No s’ha de considerar a les competències com un element de ruptura respecte les passades 

dècades perquè, si fos així, segurament constituirien una novetat efímera; la seva millor 

garantia de permanència és que se situen en una línia de continuïtat amb el passat immediat

(Serramona, 2015)

És possible doncs que aquesta proposta no sigui ni una cosa ni l’altre, sinó un intent de 

pont entre la modernitat i la postmodernitat i per tant, si més no com jo ho entenc, 

necessita d’una crítica i d’una reformulació a fons si vol ser eficaç.

Així doncs és possible que seguim amb dubtes o, fins i tot, n’hagin sorgit de nous. Si és 

així, i sense fugir de la responsabilitat autoimposada de no ser crític sense aportar 

possibles solucions o si més no vies per a aquestes, un dels objectius d’aquest TFG 

estarà acomplert.

Conclusions i aprenentatges obtinguts amb la realització d'aquest TFG

El procés hermenèutic que he seguit a l’hora d’explorar el concepte de competència i la 

seva concreció a nivell europeu, més global, Espanyol i Català m’ha fet detectar i 

assenyalar algunes inconsistències que presenta el model.

En primer lloc la mirada. La necessitat de transformar el sistema educatiu, el seu 

currículum, metodologia i avaluació, neix fonamentalment de fonts socioeconòmiques 

tal i com hem vist amb les iniciatives de la unió europea.

L’encaix d’aquest nou model és basa fonamentalment en conceptes, especialment el de 

les intel·ligències múltiples, que tenen una base científica poc sòlida però que a més a 

més no deixa de ser això, un encaix (sense perjudici que en un futur sigui una veritable 

transformació).

L’encaix d’aquest model portat a la pràctica, malgrat digui que l’estudiant passa a ser el 

centre, es fa fonamentalment i en especial a secundària i batxillerat, en base al sistema 

anterior d’assignatures, modificant-ne poc o gens el contingut, malgrat aquest és criticat 

i menystingut en moltes ocasions. Per tant, no el transforma, tal i com anuncia en un 

model més holístic, sinó que segueix fragmentat per àrees de coneixement i no en base a

les suposades competències.

L’encaix d’aquest model portat a la pràctica s'exigeix sigui dut a terme per docents que 

no han rebut una formació adequada a aquestes noves exigències, malgrat com ja apunto

en l’anterior reflexió aquestes siguin menors de les que aparentment apunta el model.
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Finalment vull introduir un element fonamental en aquest debat, la neurociència o 

neuroeducació. De fet és sorprenent que una de les fonts que afirma el Departament 

d’Ensenyament (2017) és justament la neurociència. «Les respostes científiques a com 

aprenem són relativament recents. Actualment, la neurociència és un dels marcs 

conceptuals que dona respostes i orientacions sobre el procés d’aprenentatge.» 

(Departament d’Ensenyament, 2017)

La neurociència aporta algunes coses noves, però serveix sobretot per justificar per què 

unes estratègies pedagògiques funcionen i d’altres no. La motivació o el treball entre iguals

activen el cervell social i l’aprenentatge és més integral. Això és així. Però la neurociència 

no aporta la pedra filosofal de l’educació. David Bueno, professor i doctor en biologia 

(2015)   (Citat per: Departament d’Ensenyament, 2017, p. 15)

No només comparteixo la cita de Bueno sinó que justament crec que en comptes de encaixar 

els conceptes educatius des de fonts teòriques, hem de contrastar aquestes bases amb les 

evidències que aporta la neurociència. Aquesta, és feina de la comunitat educativa i en 

especial de la pedagogia que ha de veure en la neurociència una oportunitat de passar de 

constatacions conseqüencialistes a evidències empíriques. És cert que la neurociència és una 

ciència molt nova  i, per tant, hi ha descobriments constants, però aquesta mirada és 

necessària ja que sens dubte ha de ser el món educatiu qui governi aquest nou paradigma ja 

que si no és així,  tal i com passa amb les competències i sobretot amb la seva concreció, la 

pedagogia es transforma en una eina al servei dels poders socioeconòmics.

33



Aportació al bagatge de coneixement de la Pedagogia

És possible que des d’un punt de vista estricte la lectura d’aquest TFG sembli que no 

comporti massa o cap bagatge de coneixement a la pedagogia. La mateixa naturalesa del TFG 

fa que en el fons l’aportació més gran que pot fer al món de la Pedagogia és que ens hem 

deixat perdre un espai on érem clars protagonistes. Per tant aquest TFG pot ser més un 

missatge d’alerta que no una aportació.

Però també seria injust que només ens quedéssim amb el missatge d’alerta.

De fet,  crec que és una habilitat o qualitat innata del pedagog ocupar espais on abans no hi 

era  i, si tinc raó, l’haver perdut espai és en definitiva una nova oportunitat per conquerir-lo. 

En aquest sentit crec que la pedagogia ha de ser capaç de tornar a liderar el discurs educatiu 

en un món on hem vist que aquesta «societat líquida» de Bauman (2015) no es refereix només

a les persones sinó als discursos també.

Aquesta oportunitat l’hem de saber veure també en la neurociència i la neuroeducació que 

està en clar creixement però que si bé és molt potent en la ciència experimental i en l’obtenció

de dades i informació té dèficits alhora de transformar aquesta informació en coneixement. I 

si és en el camp de l’educació és el pedagog qui té la capacitat constructiva de generar el 

discurs.

Però mentre no poguem accedir a aquest lideratge hem de seguir amatents i crítics amb els 

que han aconseguit l’hegemonia del discurs educatiu. En aquest sentit sí que crec que aquest 

TFG acompleix amb aquest bagatge pedagògic i espero que així sigui.
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