
Les competències comunicatives

Atès que les persones van construint el seu pensament en les interaccions amb
les altres persones, aprendre és una activitat social, i saber comunicar esdevé
una competència clau per a l'aprenentatge, que es va desenvolupant i matisant en
totes i cadascuna de les activitats educatives. Comunicar, per tant, és
fonamental per a la comprensió significativa de les informacions i la
construcció de coneixements cada vegada més complexos.

Aquesta competència suposa saber interaccionar oralment (conversar, escoltar
i expressar-se), per escrit i amb l'ús dels llenguatges audiovisuals, tot fent servir
el propi cos i les tecnologies de la comunicació, amb gestió de diverses
llengües, i amb l'ús de les eines matemàtiques (operacions fonamentals, eines
aritmètiques i geomètriques o útils estadístics). El desenvolupament de tots
aquests àmbits facilitarà el de la competència intercultural per poder valorar la
diversitat cultural que fa comprendre i expressar la seva percepció del món, la
d'altri i la de la seva pròpia realitat.

Aprendre a comunicar vol dir saber expressar fets, conceptes,
emocions, sentiments i idees. És fonamental l'habilitat per expressar, argumentar
i interpretar pensaments, sentiments i fets i l'habilitat d'interactuar de manera
adequada en contextos socials i culturals diversos, amb atenció a les
conseqüències que comporta la presència de dones i homes en el
discurs. En la comunicació s'interpreta de forma significativa la informació
que es rep i, fent servir els processos cognitius adequats, es desenvolupa la
capacitat per generar informació amb noves idees, saber-les combinar amb
d'altres, i avaluar la informació rebuda més enllà del seu significat. Aprendre a
comunicar també és saber utilitzar diferents llenguatges i tecnologies de la
informació i la comunicació. Aquestes tecnologies condicionen la comunicació i,
per tant, modifiquen la manera de veure el món i de relacionar-se, canviant
alhora els hàbits en les relacions comunicatives personals, laborals i socials.

Comunicar-se, a més, afavoreix el desenvolupament de les altres competències
bàsiques: les metodològiques de la cerca i gestió de la informació, treballar de
manera cooperativa i ser conscient dels propis aprenentatges, la interpretació de la
realitat, habitar el món i conviure, en definitiva, afavoreix la construcció del
coneixement i el desenvolupament del pensament propi i de la pròpia identitat.

Dues són les competències comunicatives que considerarem a continuació: la
lingüística i audiovisual, i l'artística i cultural


