
Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:

Després de parlar de les competències transversals es passa ara a un àmbit més
focalitzat: el d'aprendre a conviure i habitar el món, fonamental per tal que els
ciutadans i ciutadanes esdevinguin membres actius en una societat democràtica i
participativa.

Aprendre a conviure implica tenir en compte l'enriquiment que proporcionen les
relacions socials i, en especial, el diàleg intergeneracional i valorar les aportacions,
manifestacions i produccions culturals en la seva diversitat i pluralitat de gènere,
temps i espai, com a part del patrimoni cultural de la humanitat.

Aprendre a habitar el món requereix la comprensió per part de l'alumnat de la
realitat que l'envolta, que es reconegui en la seva pertinença al grup i la societat,
que interactuï amb l'entorn i es comprometi a la seva millora.

Els coneixements escolars han de permetre al nen i la nena comprendre i
interpretar el món en què viu i facilitar-li la seva participació en la construcció d'una
societat més humana. L'educació escolar ha de contemplar les situacions
problemàtiques que tot ciutadà i ciutadana ha d'aprendre a administrar i solucionar
en els camps concrets de: l'educació científica i tecnològica i l'educació per a la
salut, per al medi ambient i per al desenvolupament sostenible; l'educació social i
per a la ciutadania.

Si volem una major cohesió social, i una actitud responsable i participativa de les noies
i els nois envers la comunitat escolar i l'àmbit local cal, entre d'altres, la conscienciació
per la pertinença social i comunitària, el coneixement dels valors en què es fonamenta
la societat democràtica i el dels drets humans, el respecte per la diversitat, el
desenvolupament d'habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució
escolar, el treball en equip, l'ús del diàleg en la resolució de conflictes, el plantejament
crític dels hàbits de consum dels estils de vida i el desenvolupament de projectes en
comú.

Del que s'acaba de dir se'n dedueixen dues competències molt estretament
relacionades: la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la
competència social i ciutadana.


