
 CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

La competència  científica  es  troba del  tot  relacionada  amb la  capacitat  per  conèixer  i  
interactuar amb el món físic (a). Un coneixement correcte del món físic requereix, precisament, 
l’aprenentatge  dels  conceptes  i  procediments  essencials  de  cadascuna  de  les  ciències  de  la 
naturalesa  i  l’ús  de  les  seves  relacions.  A més,  aquesta  competència  també  requereix  els 
aprenentatges relatius a la manera de generar el coneixement sobre els fenòmens naturals. És 
necessari,  per això,  aconseguir  la  familiarització amb les diverses maneres pròpies del treball 
científic:  discussió sobre problemes d’interès social  relacionats amb la  ciència i  la  tecnologia; 
plantejament  de  conjectures  i  inferències  fonamentades;  elaboració  d’estratègies  per  obtenir 
conclusions;  planificació i  implementació de dissenys experimentals;  anàlisi  i  comunicació dels 
resultats mitjançant l’ús de la terminologia científica adient per a cada cas, etc.

D’altra part, convé tenir en compte que alguns aspectes d’aquesta competència requereixen 
una atenció específica. És el cas, per exemple, del coneixement del propi cos i les relacions entre 
els  hàbits  i  les  formes  de  vida  i  la  salut.  També  ho  són  les  implicacions  que  determinats 
comportaments individuals i col·lectius i la utilització dels desenvolupaments cientificotecnològics, 
derivats d’un model econòmic concret, tenen en el medi ambient. En aquest sentit, és necessari 
evitar caure en actituds simplistes d’exaltació o de rebuig del paper de la tecnociència, afavorir el 
coneixement  de  la  naturalesa  i  les  arrels  dels  grans  problemes  als  quals  s’enfronta  avui  la 
humanitat i cercar solucions per avançar cap a la sostenibilitat.

La  competència  matemàtica (b) està  íntimament  associada  als  aprenentatges  de  les 
ciències de la naturalesa.  En el  treball  científic es presenten sovint situacions de resolució de 
problemes de solució més o menys oberta, que exigeixen posar en joc estratègies associades a 
aquesta competència i la utilització adequada de les eines matemàtiques a cada context: mesura, 
tractament de dades, elaboració i interpretació de gràfiques, representacions geomètriques, ús de 
models  matematitzats,  etc.  que  convé  treballar  en  la  recerca  de  respostes  a  cada  problema 
concret relacionat amb els fenòmens de la naturalesa.

La contribució d’aquesta matèria a la  competència en comunicació lingüística  (c),  oral  i 
escrita, es realitza a partir del coneixement i de l’ús del llenguatge de la ciència, imprescindible per 
descriure  fets  i  fenòmens.  D’altra  banda,  la  configuració  i  la  transmissió  de  les  idees  i  les 
informacions sobre la naturalesa, posa en joc una manera específica de construcció del discurs, 
dirigit a argumentar o a fer explícites les relacions entre conceptes, idees, fets, fenòmens, etc. La 
cura en la precisió dels termes utilitzats, en l’encadenament adequat de les idees o en l’expressió 
verbal  d’aquestes relacions farà efectiva la  contribució.  La utilització del  català com a llengua 
vehicular  en  l’estudi  de  les  matèries  científiques  pot  contribuir  de  manera  molt  important  a 
capacitar els alumnes per poder-se expressar en aquesta llengua en tots els àmbits de la seva 
activitat.

La competència en el  tractament de la informació i la competència digital  (d) pot dur-se a 
terme a partir de la consideració que el treball científic té maneres específiques per a la recerca, la 
recollida, la selecció, el processament i la presentació de la informació que s’utilitza, a més, de 
formes molt diferents: verbal, numèrica, simbòlica o gràfica. 

Així,  afavoreix l’adquisició d’aquesta competència la  utilització de recursos com són els 
esquemes, els mapes conceptuals, la producció i la presentació de memòries, textos, etc. D’altra 
banda, en la faceta de competència digital, també es contribueix, mitjançant la utilització de les 
tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació  (TIC),  a  l’aprenentatge  de  les  ciències  per 
comunicar-se, recollir informació, retroalimentar-la, simular i visualitzar situacions, obtenir i tractar 
dades, etc. Els recursos propis de les TIC també permeten, de manera especial, la modelització 
de fenòmens, la qual cosa permet mostrar una visió actualitzada de l’activitat científica.

La contribució de les ciències de la naturalesa a la competència social i ciutadana (e) està 
lligada, en primer lloc, al paper de la ciència en la preparació de futurs ciutadans d’una societat  
democràtica per a la seva participació activa en la presa fonamentada de decisions: la realitat de 
cada dia ens diu que l’art, la ciència, la tècnica, la política, l’economia i els interessos de la societat 
en general, no es troben compartimentats segons el model de disciplines acadèmiques sinó que, 
de manera conjunta i integrada, constitueixen el coneixement i el saber, o sigui, la cultura. En 



segon lloc, el coneixement sobre determinats debats que han estat essencials per a l’avanç de la 
ciència, contribueix a comprendre millor l’evolució de la societat en èpoques passades i el món 
actual. 

En aquesta línia de consideració global del coneixement, cal subratllar també la contribució 
que  la  ciència  pot  aportar  també  a  la  competència  cultural  i  artística  (f).  Efectivament,  el 
desenvolupament científic i les seves aplicacions s’acompanyen sovint d’estratègies basades en 
l’observació, la intuïció, la imaginació, la creativitat, etc., pròpies de l’art i de les diverses formes en 
què  es  manifesta.  A més,  per  expressar  idees,  conceptes  i  principis  de  les  ciències  de  la 
naturalesa, la utilització de distints codis per representar i explicar fenòmens és una constant en el 
quefer  quotidià  dels  científics.  Sens  dubte,  els  museus  de  la  ciència,  amb  els  seus  mitjans 
interpretatius, han de constituir un àmbit privilegiat per explorar com es manifesten les maneres de 
pensar relacionades amb la ciència que tenen les diferents cultures.

Els  continguts  associats  a  la  forma  de  construir  i  transmetre  el  coneixement  científic 
constitueixen una oportunitat per al desenvolupament de la competència per aprendre a aprendre 
(g). L’aprenentatge al llarg de la vida, en el cas del coneixement de la naturalesa, es va produint  
per la incorporació d’informacions provinents unes vegades de la mateixa experiència i, altres, de 
mitjans escrits o audiovisuals. La integració d’aquesta informació en l’estructura de coneixement 
de cada persona es produeix si es tenen adquirits, d’una part, els conceptes i teories essencials 
lligats al nostre coneixement del món natural i, d’altra banda, els procediments i destreses que són 
habituals en el treball científic. Això comporta la necessitat de plantejar-se qüestions sobre els 
fenòmens del nostre entorn i de donar-hi respostes coherents, de tenir la capacitat de treballar en 
grup i de saber compartir el coneixement amb els altres.

Finalment, la contribució al desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal (h) pot 
abordar-se des de la formació d’un esperit crític, capaç de qüestionar dogmes i prejudicis, propi 
del treball científic. És important, en aquest sentit, assenyalar el paper de l’estudi de les ciències 
com a potenciador de les capacitats d’enfrontar-se a problemes oberts,  de saber  resoldre les 
dificultats,  d’assumir  els  errors  com  a  part  del  procés  de  descobriment,  de  participar  en  la 
construcció  temptativa  de  solucions  i,  en  síntesi,  d’implicar-se  en  allò  que  sol  anomenar-se 
l’aventura de fer ciència. 


