O currículo da educación secundaria obrigatoria

ANEXO I
Competencias básicas
Unha posible definición de competencia básica podería ser a capacidade de poñer en práctica de forma integrada, en contextos e situacións
diversos, os coñecementos, as habilidades e as actitudes persoais adquiridas. O concepto de competencia inclúe tanto os saberes como as habilidades e as actitudes e vai mais alá do saber e do saber facer, incluíndo o saber
ser ou estar.
A incorporación de competencias básicas ao currículo permite poñer
o acento naquelas aprendizaxes que se consideran imprescindibles desde
unha formulación integradora e orientada á aplicación dos saberes adquiridos. De aí o seu carácter básico. Son aquelas competencias que debe desenvolver un mozo ou unha moza ao finalizar o ensino obrigatorio para
poder lograr a súa realización persoal, exercer a cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de xeito satisfactorio e ser capaz de desenvolver unha
aprendizaxe permanente ao longo da vida.
A inclusión das competencias básicas no currículo ten varias finalidades: integrar as diferentes aprendizaxes, tanto as formais, incorporadas
ás diferentes áreas ou materias, coma as informais e non formais; permitirlle a todo o alumnado integrar as súas aprendizaxes, poñelas en relación
con distintos tipos de contidos e utilizalas de xeito efectivo cando lle resulten necesarias en diferentes situacións e contextos, e orientar o ensino, ao
permitir identificar os contidos e os criterios de avaliación que teñen
carácter imprescindible e, en xeral, inspirar as distintas decisións relativas
ao proceso de ensino e de aprendizaxe, á metodoloxía, á organización dos
centros educativos, ás relacións persoais e á participación de toda a
comunidade educativa.
Coas materias do currículo preténdese que todas as alumnas e os
alumnos alcancen os obxectivos educativos e, consecuentemente, que
adquiran as competencias básicas. Con todo, non existe unha relación
unívoca entre o ensino de determinadas materias e o desenvolvemento
de certas competencias. Cada unha delas contribúe ao desenvolvemento
de diferentes competencias e, pola súa vez, cada unha das competencias
básicas alcanzarase como consecuencia do traballo en varias materias.
Ao seren as competencias un elemento organizador van ter influencia non só nos contidos e na avaliación senón tamén na metodoloxía.
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O traballo nas materias do currículo para contribuír ao desenvolvemento das competencias básicas débese complementar con diversas
medidas organizativas e funcionais, imprescindibles para o seu
desenvolvemento. Así, a organización e o funcionamento dos centros e
das aulas, a participación do alumnado, as normas de réxime interno, o
uso de determinadas metodo loxías e recursos didácticos, ou a
concepción, organización e funcionamento da biblioteca escolar, entre
outros aspectos, poden favorecer ou dificultar o desenvolvemento de
competencias asociadas á comunicación, á análise do contorno físico, á
creación, á convivencia e á cidadanía ou á alfabetización dixital. Igualmente, a acción titorial permanente pode contribuír de modo determinante á adquisición de competencias relacionadas coa regulación das
aprendizaxes, o desenvolvemento emocional ou as habilidades sociais. A
planificación das actividades complementarias e extraescolares pode
reforzar o desenvolvemento do conxunto das competencias básicas.
No marco da proposta realizada pola Unión Europea, e de acordo
coas consideracións que se acaban de expoñer, identificáronse oito competencias básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico.
4. Tratamento da información e competencia dixital.
5. Competencia social e cidadá.
6. Competencia cultural e artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa persoal.
Neste anexo recóllense a descrición, finalidade e aspectos distintivos
destas competencias e ponse de manifesto, en cada unha delas, o nivel
considerado básico que debe alcanzar todo o alumnado ao finalizar a educación secundaria obrigatoria.
O currículo da educación secundaria obrigatoria estrutúrase en
materias; é nelas onde se deben buscar os referentes que permitan o desenvolvemento e a adquisición das competencias nesta etapa. Así pois, en
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cada materia incluiranse referencias explícitas á súa contribución a aquelas competencias básicas ás cales se orienta en maior medida. Doutra
banda, tanto os obxectivos como a propia selección dos contidos buscan
asegurar o desenvolvemento de todas elas. Os criterios de avaliación serven
de referencia para valorar o progresivo grao de adquisición.
COMPETENCIA

EN COMUNICACIÓN

LINGÜÍSTICA.

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de
organización e autorregulación do pensamento, das emocións e da conduta.
Os coñecementos, destrezas e actitudes propios desta competencia
permiten expresar pensamentos, emocións, vivencias e opinións, así como
dialogar, formarse un xuízo crítico e ético, xerar ideas, estruturar o coñecemento, dar coherencia e cohesión ao discurso e ás propias accións e
tarefas, adoptar decisións e desfrutar escoitando, lendo ou expresándose
de forma oral e escrita, todo o cal contribúe, ademais, ao desenvolvemento da autoestima e da autoconfianza.
Comunicarse e conversar son accións que supoñen habilidades para
establecer vínculos e relacións construtivas cos demais e co contorno, así
como achegarse a novas culturas, que adquiren consideración e respecto na
medida en que se coñecen. Por iso, a competencia de comunicación lingüística está presente na capacidade efectiva de convivir e de resolver conflitos.
A lingua, como ferramenta de comprensión e representación da realidade, debe ser instrumento para a igualdade; para a construción de relacións, en termos de igualdade, entre mulleres e homes; para a eliminación
de estereotipos e expresións machistas ou xenófobas. A comunicación será
o eixe da resolución pacífica de conflitos na comunidade escolar.
Escoitar, expoñer e dialogar implica ser consciente dos principais
tipos de interacción verbal, ser progresivamente competente na expresión
e comprensión das mensaxes orais que se intercambian en situacións
comunicativas diversas e adaptar a comunicación ao contexto. Supón
tamén a utilización activa e efectiva de códigos e habilidades lingüísticas
e non lingüísticas e das regras propias do intercambio comunicativo en
diferentes situacións, para producir textos orais adecuados a cada situación de comunicación.
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Ler e escribir son accións que supoñen e reforzan as habilidades que
permiten buscar, recompilar e procesar información, e ser competente á
hora de comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de textos con
intencións comunicativas ou creativas diversas. A lectura facilita a interpretación e comprensión do código que permite facer uso da lingua escrita e é, ademais, fonte de pracer, de descubrimento doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e de saber, todo o cal contribúe pola súa vez a
conservar e mellorar a competencia comunicativa.
A habilidade para seleccionar e aplicar determinados propósitos ou
obxectivos ás accións propias da comunicación lingüística (o diálogo, a
lectura, a escritura, etc.) está vinculada a algúns trazos fundamentais desta
competencia, como as habilidades para representarse mentalmente,
interpretar e comprender a realidade, e organizar e autorregular o coñecemento e a acción dotándoos de coherencia.
Comprender e saber comunicar son saberes prácticos que se deben
apoiar no coñecemento reflexivo sobre o funcionamento da lingua e as
súas normas de uso, e implican a capacidade de tomar a lingua como
obxecto de observación e de análise. Expresar e interpretar diferentes tipos
de discurso acordes á situación comunicativa en diferentes contextos
sociais e culturais implica o coñecemento e a aplicación efectiva das regras
de funcionamento do sistema da lingua e das estratexias necesarias para
interactuar lingüisticamente dun xeito adecuado.
Dispoñer desta competencia implica ter conciencia das convencións
sociais, dos valores e aspectos culturais e da versatilidade da lingua en
función do contexto e da intención comunicativa. Implica a capacidade
empática de poñerse no lugar doutras persoas; de ler, de escoitar, de analizar e de ter en conta opinións distintas á propia con sensibilidade e espírito crítico; de expresar adecuadamente -en fondo e forma- as propias
ideas e emocións, e de aceptar e realizar críticas con espírito construtivo.
Con distinto nivel de dominio e de formalización especialmente en lingua escrita- esta competencia significa, no caso das linguas estranxeiras,
poder comunicarse nalgunhas delas e, con iso, enriquecer as relacións sociais
e desenvolverse en contextos distintos ao propio. Así mesmo, favorécese o
acceso a máis e diversas fontes de información, comunicación e aprendizaxe.
En síntese, o desenvolvemento da competencia lingüística ao final da
educación obrigatoria comporta o dominio da lingua oral e escrita en múltiples contextos, e o uso funcional de, polo menos, unha lingua estranxeira.
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Na Comunidade Autónoma de Galicia, recollendo as normas do
Estatuto de autonomía, todos estes elementos que configuran a competencia lingüística estarán referidos ás dúas linguas oficiais, o galego, lingua propia de Galicia, e o castelán, así como, polo menos, a unha lingua estranxeira.
COMPETENCIA

MATEMÁTICA.

Consiste na habilidade para utilizar e relacionar os números, as súas
operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento
matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información como para ampliar o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e
espaciais da realidade, e para resolver problemas relacionados coa vida
cotiá e co mundo laboral.
Forma parte da competencia matemática a habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, datos e argumentacións, o que aumenta a posibilidade real de seguir aprendendo ao longo da
vida, tanto no ámbito escolar ou académico como fóra del, e favorece a
participación efectiva na vida social.
Así mesmo, esta competencia implica o coñecemento e manexo dos
elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos xeométricos, etc.) en situacións reais ou simuladas da vida
cotiá, e a posta en práctica de procesos de razoamento que levan á solución dos problemas ou á obtención de información. Estes procesos permiten aplicar esa información a unha maior variedade de situacións e contextos, seguir cadeas argumentais identificando as ideas fundamentais, e
estimar e axuizar a lóxica e validez de argumentacións e informacións. En
consecuencia, a competencia matemática supón a habilidade para seguir
determinados procesos de pensamento (como a indución e a dedución,
entre outros) e aplicar algúns algoritmos de cálculo ou elementos da lóxica, o que conduce a identificar a validez dos razoamentos e a valorar o grao
de certeza asociado aos resultados derivados dos razoamentos válidos.
A competencia matemática implica unha disposición favorable e de
progresiva seguridade e confianza cara á información e ás situacións (problemas, incógnitas, etc.) que conteñen elementos ou soportes matemáticos,
así como cara á súa utilización cando a situación o aconsella, baseadas no
respecto e no gusto pola certeza e na súa procura a través do razoamento.
Esta competencia cobra realidade e sentido na medida en que os
elementos e razoamentos matemáticos son utilizados para enfrontarse a
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aquelas situacións cotiás que os precisan. Xa que logo, a identificación de
tales situacións, a aplicación de estratexias de resolución de problemas e a
selección das técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a
realidade a partir da información dispoñible están incluídas nela. En definitiva, a posibilidade real de utilizar a actividade matemática en contextos
tan variados como sexa posible. Por iso, o seu desenvolvemento na educación obrigatoria alcanzarase na medida en que os coñecementos matemáticos se apliquen de xeito espontáneo a unha ampla variedade de situacións, provenientes doutros campos de coñecemento e da vida cotiá.
O desenvolvemento da competencia matemática ao final da educación obrigatoria implica utilizar espontaneamente -nos ámbitos persoal e
social- os elementos e razoamentos matemáticos para interpretar e producir información, para resolver problemas provenientes de situacións
cotiás e para tomar decisións. En definitiva, supón aplicar aquelas destrezas e actitudes que permiten razoar matematicamente, comprender unha
argumentación matemática e expresarse e comunicarse na linguaxe
matemática, utilizando as ferramentas de apoio adecuadas, e integrando o
coñecemento matemático con outros tipos de coñecemento para dar unha
mellor resposta ás situacións da vida de distinto nivel de complexidade.
COMPETENCIA

NO COÑECEMENTO E A

INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO.

É a habilidade para interactuar co mundo físico, tanto nos seus
aspectos naturais como nos xerados pola acción humana, de tal modo que
se posibilite a comprensión de sucesos, a predición de consecuencias e a
actividade dirixida á mellora e preservación das condicións de vida propia,
das demais persoas e do resto dos seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa persoal, en ámbitos da vida e do coñecemento moi diversos (saúde, actividade
produtiva, consumo, ciencia, procesos tecnolóxicos, etc.) e para interpretar
o mundo, o que exixe a aplicación dos conceptos e principios básicos que
permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes campos de
coñecemento científico involucrados.
Así, forma parte desta competencia a adecuada percepción do espazo físico en que se desenvolven a vida e a actividade humana, tanto a grande escala coma no contorno inmediato, e a habilidade para interactuar co
espazo circundante: moverse nel e resolver problemas nos cales interveñan
os obxectos e a súa posición.
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Así mesmo, a competencia de interactuar co espazo físico leva
implícito ser consciente da influencia que ten a presenza das persoas no
espazo, o seu asentamento, a súa actividade, as modificacións que introducen e as paisaxes resultantes, así como da importancia de que todos os
seres humanos se beneficien do desenvolvemento e de que este procure a
conservación dos recursoseadiversidadenatural,ese manteñaasolidariedade
global e interxeracional. Supón, así mesmo, demostrar espírito crítico na
observación da realidade e na análise das mensaxes informativas e
publicitarias, así como uns hábitos de consumo responsables na vida cotiá.
Esta competencia, partindo do coñecemento do corpo humano, da
natureza e da interacción dos homes e mulleres con ela, permite argumentar
racionalmente as consecuencias duns ou doutros modos de vida, e adoptar
unha disposición a unha vida física e mental saudables nun contorno natural
e social tamén saudable. Así mesmo, supón considerar a dobre dimensión
individual e colectiva da saúde, e mostrar actitudes de responsabilidade e de
respecto cara ás outras persoas e de cara a un mesmo.
Esta competencia fai posible identificar preguntas ou problemas e
obter conclusións baseadas en probas, coa finalidade de comprender e
tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os cambios que a actividade
humana produce no medio natural, na saúde e na calidade de vida das persoas. Supón a aplicación destes coñecementos e procedementos para dar
resposta ao que se percibe como demandas ou necesidades das persoas,
das organizacións e do medio natural.
As habilidades asociadas ao movemento no espazo físico e á saúde
activan esta competencia a través da actividade física e do control do
propio corpo. A actividade física está mediatizada polo movemento e as
súas funcións. Unha correcta utilización do movemento por medio da actividade física facilitará, ademais dun maior coñecemento de si mesmo,
unha utilización máis produtiva do contorno, unhas mellores relacións
entre as persoas e un incremento da calidade de vida e da saúde, entendida como un estado de benestar físico, mental e social.
Tamén incorpora a aplicación dalgunhas nocións, conceptos científicos e técnicos, e de teorías científicas básicas previamente comprendidas.
Isto implica a habilidade progresiva para poñer en práctica os procesos e
actitudes propios da análise sistemática e de indagación científica: identificar e formular problemas relevantes; realizar observacións directas e indirectas con conciencia do marco teórico ou interpretativo que as dirixe; formular preguntas; localizar, obter, analizar e representar información cualitativa
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e cuantitativa; suscitar e contrastar solucións, tentativas ou hipóteses; realizar predicións e inferencias de distinto nivel de complexidade; e identificar o
coñecemento dispoñible (teórico e empírico) necesario para responder ás
preguntas científicas, e para obter, interpretar, avaliar e comunicar conclusións en diversos contextos (académico, persoal e social). Así mesmo, significa recoñecer a natureza, fortalezas e límites da actividade investigadora
como construción social do coñecemento ao longo da historia.
Esta competencia proporciona, ademais, destrezas asociadas á planificación e ao manexo de solucións técnicas, seguindo criterios de economía e
de eficacia, para satisfacer as necesidades da vida cotiá e do mundo laboral.
En definitiva, esta competencia supón o desenvolvemento e a aplicación do pensamento científico-técnico para interpretar a información
que se recibe e para predicir e tomar decisións con iniciativa e autonomía
persoal nun mundo en que os avances que se van producindo nos ámbitos
científico e tecnolóxico teñen unha influencia decisiva na vida persoal, na
sociedade e no mundo natural. Así mesmo, implica a diferenciación e valoración do coñecemento científico á beira doutras formas de coñecemento,
e a utilización de valores e de criterios éticos asociados á ciencia e ao desenvolvemento tecnolóxico.
En coherencia coas habilidades e destrezas relacionadas ata aquí,
son parte desta competencia básica o uso responsable dos recursos naturais, o coidado do ambiente, o consumo racional e responsable, e a protección da saúde individual e colectiva como elementos clave da calidade
de vida das persoas.
TRATAMENTO

DA INFORMACIÓN E

COMPETENCIA DIXITAL.

Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar,
obter, procesar e comunicar información, e para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada,
incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación
como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.
Está asociada coa procura, selección, rexistro e tratamento ou
análise da información, utilizando técnicas e estratexias diversas para
acceder a ela segundo a fonte á cal se acuda e o soporte que se utilice
(oral, impreso, audiovisual, dixital ou multimedia). Require o dominio de
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linguaxes específicas básicas (textual, numérica, icónica, visual, gráfica e
sonora) e das súas pautas de descodificación e de transferencia, así como
aplicar en distintas situacións e contextos o coñecemento dos diferentes
tipos de información, das súas fontes, das súas posibilidades e da súa
localización, así como as linguaxes e soportes máis frecuentes en que
esta adoita expresarse.
Dispoñer de información non produce de forma automática coñecemento. Transformar a información en coñecemento exixe de destrezas de
razoamento para organizala, relacionala, analizala, sintetizala e facer inferencias e deducións de distinto nivel de complexidade; en definitiva, comprendela e integrala nos esquemas previos de coñecemento. Significa, así
mesmo, comunicar a información e os coñecementos adquiridos empregando recursos expresivos que incorporen non só diferentes linguaxes e
técnicas específicas, senón tamén as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e da comunicación.
Ser competente na utilización das tecnoloxías da información e da
comunicación como instrumento de traballo intelectual inclúe utilizalas na
súa dobre función de transmisoras e xeradoras de información e de coñecemento. Utilizaranse na súa función xeradora ao empregalas, por exemplo, como ferramenta no uso de modelos de procesos matemáticos, físicos,
sociais, económicos ou artísticos. Así mesmo, esta competencia permite
procesar e xestionar adecuadamente información abundante e complexa,
resolver problemas reais, tomar decisións, traballar en contornos colaborativos ampliando os contornos de comunicación para participar en comunidades de aprendizaxe formais e informais, e xerar producións
responsables e creativas.
A competencia dixital inclúe utilizar as tecnoloxías da información e
da comunicación extraendo o seu máximo rendemento a partir da
comprensión da natureza e modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do
efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e sociolaboral. Así
mesmo, supón manexar estratexias para identificar e resolver os problemas
habituais de software e de hardware que vaian xurdindo. Igualmente, permite aproveitar a información que proporcionan e analizala de forma crítica mediante o traballo persoal autónomo e o traballo colaborativo, tanto
na súa vertente sincrónica como diacrónica, coñecendo e relacionándose
con contornos físicos e sociais cada vez máis amplos. Ademais de utilizalas como ferramenta para organizar a información, procesala e orientala
para conseguir obxectivos e fins de aprendizaxe, traballo e lecer previamente establecidos.
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En definitiva, a competencia dixital comporta facer uso habitual dos
recursos tecnolóxicos dispoñibles para resolver problemas reais de modo
eficiente. Ao mesmo tempo, posibilita avaliar e seleccionar novas fontes de
información e innovacións tecnolóxicas a medida que van aparecendo, en
función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos.
En síntese, o tratamento da información e a competencia dixital
implican ser unha persoa autónoma, eficaz, responsable, crítica e reflexiva
ao seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes, así como as
distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén ter unha actitude crítica e
reflexiva na valoración da información dispoñible, contrastándoa cando for
necesario, e respectar as normas de conduta acordadas socialmente para
regular o uso da información e as súas fontes nos distintos soportes.
COMPETENCIA

SOCIAL E CIDADÁ.

Esta competencia fai posible comprender a realidade social en que se
vive, cooperar, convivir e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade
plural, así como comprometerse a contribuír á súa mellora. Nela están integrados coñecementos diversos e habilidades complexas que permiten participar, tomar decisións, elixir como comportarse en determinadas situacións
e responsabilizarse das eleccións e decisións adoptadas.
Globalmente supón utilizar, para desenvolverse socialmente, o coñecemento sobre a evolución e organización das sociedades e sobre os trazos
e valores do sistema democrático, así como utilizar o xuízo moral para elixir e tomar decisións, e exercer activa e responsablemente os dereitos e
deberes da cidadanía.
Esta competencia favorece a comprensión da realidade histórica e
social do mundo, da súa evolución, dos seus logros e dos seus problemas.
A comprensión crítica da realidade exixe experiencia, coñecementos e conciencia da existencia de distintas perspectivas ao analizar esa realidade.
Supón recorrer á análise multicausal e sistémica para axuizar os feitos e
problemas sociais e históricos e para reflexionar sobre eles de forma global
e crítica, así como realizar razoamentos críticos e loxicamente válidos sobre
situacións reais, e dialogar para mellorar colectivamente a comprensión da
realidade.
Significa tamén entender os trazos das sociedades actuais, a súa
crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo, ademais de demostrar
comprensión da achega que as diferentes culturas fixeron á evolución e
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progreso da humanidade, e dispoñer dun sentimento común de pertenza á
sociedade en que se vive. En definitiva, mostrar un sentimento de cidadanía global compatible coa identidade local.
Así mesmo, forman parte fundamental desta competencia aquelas
habilidades sociais que permiten saber que os conflitos de valores e de
intereses forman parte da convivencia, resolvelos con actitude construtiva
e tomar decisións con autonomía empregando tanto os coñecementos
sobre a sociedade como unha escala de valores construída mediante a
reflexión crítica e o diálogo no marco dos patróns culturais básicos de cada
rexión, país ou comunidade.
As dinámicas persoais ou de grupo a través do propio corpo, en
situacións de cooperación e de oposición, fomentan a reflexión sobre os
fenómenos deportivos na actualidade, así como os valores deportivos máis
esenciais de colaboración, de compañeirismo e de solidariedade e a súa
aplicación a outros ámbitos da vida do alumnado.
A dimensión ética da competencia social e cidadá entraña ser consciente dos valores do contorno, avalialos e reconstruílos afectiva e racionalmente para crear progresivamente un sistema de valores propio e comportarse en coherencia con eles ao afrontar unha decisión ou un conflito.
Iso supón entender que non toda posición persoal é ética se non está
baseada no respecto a principios ou valores universais como os que encerra a Declaración universal dos dereitos humanos, e a Declaración dos
dereitos da infancia.
En consecuencia, entre as habilidades desta competencia destacan
coñecerse e valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar
as propias ideas e escoitar as alleas, ser capaz de poñerse no lugar das
outras persoas e comprender o seu punto de vista aínda que sexa diferente do propio, e tomar decisións nos distintos niveis da vida comunitaria,
valorando conxuntamente os intereses individuais e os do grupo. Ademais,
implica a valoración das diferenzas á vez que o recoñecemento da igualdade de dereitos entre os diferentes colectivos, en particular entre homes e
mulleres. Igualmente, a práctica do diálogo e da negociación para chegar a
acordos como forma de resolver os conflitos, tanto no ámbito persoal
como no social.
Para rematar, forma parte desta competencia o exercicio dunha
cidadanía activa e integradora que exixe o coñecemento e a comprensión
dos valores en que se asentan os estados e as sociedades democráticas,
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dos seus fundamentos, modos de organización e funcionamento. Esta
competencia permite reflexionar criticamente sobre os conceptos de
democracia, liberdade, solidariedade, corresponsabilidade, participación e
cidadanía, con particular atención aos dereitos e deberes recoñecidos nas
declaracións internacionais, na Constitución española e na lexislación
autonómica, así como á súa aplicación por parte de diversas institucións;
e mostrar un comportamento coherente cos valores democráticos, que á
súa vez implica dispoñer de habilidades como a toma de conciencia dos
propios pensamentos, valores, sentimentos e accións, e o control e autorregulación deles.
En definitiva, o exercicio da cidadanía implica dispoñer de habilidades para participar activa e plenamente na vida cívica. Significa construír,
aceptar e practicar normas de convivencia acordes cos valores democráticos, exercer os dereitos, liberdades, responsabilidades e deberes cívicos, e
defender os dereitos dos demais.
En síntese, esta competencia supón comprender a realidade social
en que se vive, afrontar a convivencia e os conflitos empregando o xuízo
ético baseado nos valores e prácticas democráticas, e exercer a cidadanía,
actuando con criterio propio, contribuíndo á construción da paz e da
democracia, e mantendo unha actitude construtiva, solidaria e responsable
ante o cumprimento dos dereitos e obrigas cívicas.
COMPETENCIA

CULTURAL E ARTÍSTICA.

Esta competencia supón coñecer, comprender, apreciar e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais, artísticas e deportivas, utilizalas como fonte de enriquecemento e desfrute e consideralas como parte
do patrimonio dos pobos.
Apreciar o feito cultural en xeral, e o feito artístico en particular, leva
implícito dispoñer daquelas habilidades e actitudes que permiten acceder
ás súas distintas manifestacións, así como habilidades de pensamento, perceptivas e comunicativas, sensibilidade e sentido estético para poder comprendelas, valoralas, emocionarse e desfrutalas.
Esta competencia implica poñer en xogo habilidades de pensamento diverxente e converxente, posto que comporta reelaborar ideas e sentimentos propios e alleos; atopar fontes, formas e canles de comprensión e
expresión; planificar, avaliar e axustar os procesos necesarios para alcanzar
uns resultados, xa sexa no ámbito persoal ou académico. Trátase, xa que
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logo, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse como
percibir, comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións
do mundo da arte e da cultura.
Require poñer en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a creatividade para expresarse mediante códigos artísticos e, na medida en que
as actividades culturais e artísticas supoñen en moitas ocasións un traballo colectivo, cómpre dispoñer de habilidades de cooperación para
contribuír á consecución dun resultado final, e ter conciencia da importancia de apoiar e apreciar as iniciativas e contribucións alleas.
A competencia artística incorpora, así mesmo, o coñecemento
básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas, así como das obras e manifestacións máis destacadas
do patrimonio cultural. Ademais, supón identificar as relacións existentes entre esas manifestacións e a sociedade -a mentalidade e as posibilidades técnicas da época en que se crean, ou coa persoa ou colectividade que as crea. Isto significa tamén ter conciencia da evolución do
pensamento, das correntes estéticas, das modas e dos gustos, así como
da importancia representativa, expresiva e comunicativa que os factores
estéticos desempeñaron e desempeñan na vida cotiá da persoa e das
sociedades.
Supón igualmente unha actitude de aprecio da creatividade implícita na expresión de ideas, experiencias ou sentimentos a través de diferentes
medios artísticos, como a música, a literatura, as artes visuais e escénicas,
ou das diferentes formas que adquiren as chamadas artes populares. Exixe,
así mesmo, valorar a liberdade de expresión, o dereito á diversidade cultural, a importancia do diálogo interculturalearealización de experiencias
artísticas compartidas.
En síntese, o conxunto de destrezas que configuran esta competencia refírese tanto á habilidade para apreciar e desfrutar coa arte e outras
manifestacións culturais, como a aquelas relacionadas co emprego dalgúns
recursos da expresión artística para realizar creacións propias. Implica un
coñecemento básico das distintas manifestacións culturais, artísticas e
deportivas; a aplicación de habilidades de pensamento diverxente e de traballo colaborativo,; unha actitude aberta, respectuosa e crítica cara á diversidade de expresións artísticas e culturais; o desexo e vontade de cultivar a
propia capacidade estética e creadora e un interese por participar na vida
cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico,
tanto da propia comunidade como doutras.
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COMPETENCIA

PARA APRENDER A APRENDER.

Aprender a aprender supón dispoñer de habilidades para iniciarse na
aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo de xeito cada vez máis
eficaz e autónomo de acordo cos propios obxectivos e necesidades.
Esta competencia ten dúas dimensións fundamentais. Por unha
banda, a adquisición da conciencia das propias capacidades (intelectuais,
emocionais, físicas), do proceso e das estratexias necesarias para desenvolvelas, así como do que se pode facer por un mesmo e do que se pode facer
coa axuda doutras persoas ou recursos. Doutra banda, dispoñer dun sentimento de competencia persoal, que redunda na motivación, na autoconfianza e no gusto por aprender.
Significa ser consciente do que se sabe e do que cómpre aprender,
de como se aprende, e de como se xestionan e controlan de forma eficaz
os procesos de aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a satisfacer
obxectivos persoais. Require coñecer as propias potencialidades e
carencias, sacando proveito das primeiras e tendo motivación e vontade
para superar as segundas desde unha expectativa de éxito, aumentando
progresivamente a seguridade para afrontar novos retos de aprendizaxe.
Por iso, comporta ter conciencia daquelas capacidades que entran
en xogo na aprendizaxe, como a atención, a concentración, a memoria, a
comprensión e a expresión lingüística ou a motivación de logro, entre
outras, e obter un rendemento máximo e personalizado delas coa axuda de
distintas estratexias e técnicas: de estudo, de observación e rexistro
sistemático de feitos e de relacións, de traballo cooperativo e por proxectos, de resolución de problemas, de planificación e de organización de
actividades e tempos de forma efectiva, ou do coñecemento sobre os
diferentes recursos e fontes para a recolla, selección e tratamento da información, incluídos os recursos tecnolóxicos.
Implica, así mesmo, a curiosidade de formularse preguntas, identificar e manexar a diversidade de respostas posibles ante unha mesma
situación ou problema utilizando diversas estratexias e metodoloxías que
permitan afrontar a toma de decisións, racional e criticamente, coa información dispoñible.
Inclúe, ademais, habilidades para obter información -xa sexa individualmente ou en colaboración- e, moi especialmente, para transformala en
coñecemento propio, relacionando e integrando a nova información cos
coñecementos previos e coa propia experiencia persoal e sabendo aplicar

52

O currículo da educación secundaria obrigatoria

os novos coñecementos e capacidades en situacións parecidas e contextos
diversos.
Por outra banda, esta competencia require proporse metas alcanzables a curto, medio e longo prazo e cumprilas, elevando os obxectivos de
aprendizaxe de forma progresiva e realista.
Fai necesaria tamén a perseveranza na aprendizaxe, desde a súa valoración como un elemento que enriquece a vida persoal e social e que é, xa
que logo, merecedor do esforzo que require. Supón ser capaz de autoavaliarse e autorregularse, responsabilidade e compromiso persoal, saber administrar o esforzo, aceptar os erros e aprender de e coas demais persoas.
En síntese, aprender a aprender implica a conciencia, xestión e control das propias capacidades e coñecementos desde un sentimento de
competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o pensamento estratéxico
como a capacidade de cooperar, de autoavaliarse, e o manexo eficiente dun
conxunto de recursos e técnicas de traballo intelectual, todo o cal se
desenvolve a través de experiencias de aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto individuais como colectivas.
AUTONOMÍA

E INICIATIVA PERSOAL.

Esta competencia refírese, por unha banda, á adquisición da conciencia e aplicación dun conxunto de valores e actitudes persoais interrelacionadas, como a responsabilidade, a perseveranza, o coñecemento de si
mesmo e a autoestima, a creatividade, a autocrítica, o control emocional, a
capacidade de elixir, de calcular riscos e de afrontar os problemas, así como
a capacidade de demorar a necesidade de satisfacción inmediata, de aprender dos erros e de asumir riscos.
Por outra banda, remite á capacidade de elixir con criterio propio, de
imaxinar proxectos, e de levar adiante as accións necesarias para desenvolver as opcións e plans persoais -no marco de proxectos individuais ou
colectivos- responsabilizándose deles, tanto no ámbito persoal coma no
social e no laboral.
Supón poder transformar as ideas en accións; é dicir, propoñerse
obxectivos e planificar e levar a cabo proxectos. Require, xa que logo, poder
reelaborar as formulacións previas ou elaborar novas ideas, buscar solucións e levalas á práctica. Ademais, analizar posibilidades e limitacións,
coñecer as fases de desenvolvemento dun proxecto, planificar, tomar deci-
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sións, actuar, avaliar o feito e autoavaliarse, extraer conclusións e valorar
as posibilidades de mellora.
Exixe, por todo iso, ter unha visión estratéxica dos retos e oportunidades que axude a identificar e cumprir obxectivos e a manter a motivación para lograr o éxito nas tarefas emprendidas, cunha ambición persoal,
académica e profesional. Igualmente, ser capaz de poñer en relación a oferta académica, laboral ou de lecer dispoñible, coas capacidades, desexos e
proxectos persoais.
Ademais, comporta unha actitude positiva cara ao cambio e á innovación que presupón flexibilidade de formulacións para que se comprendan os devanditos cambios como oportunidades, para adaptarse crítica e
construtivamente a eles, afrontar os problemas e atopar solucións en cada
un dos proxectos vitais que se emprenden.
Na medida en que a autonomía e iniciativa persoal involucran a
miúdo outras persoas, esta competencia obriga a dispoñer de habilidades
sociais para relacionarse, para cooperar e para traballar en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, dialogar e negociar, a
asertividade para comunicarlles adecuadamente ás outras persoas as propias decisións, e traballar de forma cooperativa e flexible.
Outra dimensión importante desta competencia, moi relacionada
con esta vertente máis social, está constituída por aquelas habilidades e
actitudes relacionadas co liderado de proxectos, que inclúen a autoestima,
a empatía, o espírito de superación, as habilidades para o diálogo e a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a capacidade de afirmar e
defender dereitos ou a asunción de riscos.
En síntese, a autonomía e a iniciativa persoal supoñen ser capaz de
imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou proxectos individuais
ou colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico.
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