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Competències bàsiques de l’àmbit social (ESO) que e s treballen en aquesta proposta 

Competències bàsiques de l’àmbit social 

Dimensions Competències 

 
 
 
 

Històrica 

1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics 
per comprendre’n la causalitat històrica 

2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació 
de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat 

3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el 
futur és fruit de les decisions i accions actuals 

4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre 
la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics. 

 
 

Geogràfica 

5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, 
per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat 

6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi 
de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions. 

7. Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, 
i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones 
i fer propostes d’actuació 

 
 
 

Cultural i artística 

8. Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors 
i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat 

9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per 
defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn. 

10. Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció 
de la identitat personal dins d’un món global i divers 

 
 
 

Ciutadana 

11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per 
desenvolupar un pensament crític 

12. Participar activament i de manera compromesa en projectes per exercir 
drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica. 

13. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la 
igualtat entre homes i dones 

 
Taula extreta del document Competències bàsiques de l’àmbit social. Identificació i desplegament a l’ESO 

(http://goo.gl/KDsrew) 
Observacions 


