
Les competències bàsiques són una iniciativa de la comunitat europea la fi 

de la qual és millorar la qualitat de l'ensenyament impartit en els centres educa-

tius europeus, homogeneïtzar la forma en què els països de la unió avaluem a 

l'alumnat, i impulsar que l'aprenentatge a l'escola sigui més pràctic i funcional 

per a la vida diària.  
 

CEAPA, per promoure-les, ha decidit editar un calendari per a les famí-
lies. El calendari tracta de ser un joc, a manera de guia per a la família, 
per assajar activitats que entrenin els sabers dels nostres fills i filles, i 
augmentin les oportunitats d'èxit de la vida escolar i social. En cada dia 

trobaràs una tasca lligada a una competència concreta (indicada entre 
parèntesi numèricament) que et donarà pistes sobre quin tipus d'activi-
tats pots realitzar per treballar a casa les competències bàsiques i, així, 
complementar el treball que el professorat faci sobre les mateixes en el 
col·legi.  

 

1. Competència en comunicació lingüística  
Finalitat: poder comunicar-se de forma apropiada amb la llengua pròpia o 

estrangera.  

2. Competència en raonament lògic-matemàtic  
Finalitat: adquirir els elements i raonaments matemàtics necessaris per inter-

pretar i produir informació i per resoldre problemes quotidians.  

3. Competència en el coneixement i en la interacció amb el món físic  

La seva finalitat és la conservació i millora del patrimoni natural, l'ús responsa-

ble dels recursos, la cura del medi ambient, el consum racional i la protecció de 

la salut individual i col·lectiva.  

4. Tractament de la informació i competència digital  
Finalitat: ser una persona autònoma, eficaç, responsable, crítica i reflexiva en 

seleccionar, tractar i utilitzar la informació i les seves fonts.  

5. Competència social i ciutadana: civisme  
Finalitat: exercir una ciutadania activa i integradora.  

6. Competència cultural i artística  
Finalitat: apreciar i gaudir amb l'art i altres manifestacions culturals.  

7. Competència per aprendre a aprendre  
Finalitat: gestionar i controlar les pròpies capacitats i coneixements.  

8. Autonomia i iniciativa personal  
Finalitat: promoure una persona activa i responsable en el seu pensament i 

accions.  
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Dilluns27  
Identificar algun personatge universal de 

l'art (6)  

Dimarts 28  
Preparar el menjar que portarà al col·legi 

(7 i 8)  

Dimecres29  
Distribuir-se el temps del dia per a rea-

litzar diferents activitats (8)  

Dijous 30 
Comentar i debatre amb els teus fills/as 

les diferents alternatives a l'ús de la 

violència, en situacions concretes, oco-

rregudes al nostre al voltant o en les 

notícies (1 i 5)  

Divendres 31  
Acomiadar-se de les persones utilitzant 

expressions diferents (5 i 8)  

Dissabte 1 
Realitzar un colage utilitzant material 

reciclat (1, 3 i 5)  

Domingo 2  
Cuidar i/o acompanyar a algun familiar 

o amic/a (5)  familiar (1 i 5)  


