
Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Aquesta competència mobilitza els sabers escolars que li han de permetre
comprendre la societat i el món en què es desenvolupa, fa que l'alumnat superi la
simple acumulació d'informacions per interpretar i apropiar-se dels coneixements
sobre els fets i els processos, per predir conseqüències i dirigir reflexivament les
accions per a la millora i preservació de les condicions de vida pròpia, les de les
altres persones i les de la resta dels éssers vius. En definitiva, actualitza el conjunt
de competències per fer un ús responsable dels recursos naturals, tenir cura del
medi ambient, realitzar un consum racional i responsable i protegir la salut
individual i col·lectiva com elements clau de la qualitat de vida de les persones.

Per fer-ho, cal interpretar la realitat i aplicar conceptes i principis propis dels
diferents camps del saber que donin sentit als fenòmens quotidians, l'adequada
percepció de l'espai físic en el qual es desenvolupen les activitats humanes i la vida
en general, tant a escala global com a escala local. Finalment, també cal tenir en
compte l'habilitat per a interactuar en l'entorn més proper: moure's en ell i resoldre
problemes en què intervinguin els objectes i la seva posició.

El coneixement i la interacció amb el món físic és una competència interdisciplinària
en tant que implica habilitats per desenvolupar-se adequadament, amb autonomia i
iniciativa personal en àmbits de la vida i del coneixement molt diversos (salut,
activitat productiva, consum, ciència, processos tecnològics, etc.) i per interpretar el
món, la qual cosa exigeix l'aplicació dels conceptes i principis bàsics que permeten
l'anàlisi dels fenòmens des dels diferents camps de saber involucrats. També duu
implícit ser conscient de la influència que té la presència de les persones en l'espai, el
seu assentament, les modificacions que introdueixen i els paisatges resultants, així
com la importància que tots els éssers humans es beneficien del desenvolupament i
que aquest procuri la conservació dels recursos i la diversitat natural, i es mantingui
la solidaritat global i intergeneracional.

Aquesta competència, i partint del coneixement del cos humà, de la naturalesa i de la
interacció dels homes i les dones amb ella, permet argumentar racionalment les
conseqüències dels diferents modes de vida, i adoptar una disposició a una vida
física i mental saludable en un entorn natural i social que també ho sigui. Així
mateix, suposa considerar la doble dimensió -individual i col·lectiva-de la salut, i
mostrar actituds de responsabilitat i respecte envers les altres persones i envers un
mateix.

També incorpora l'aplicació d'algunes nocions, conceptes científics i tècnics, i de
teories científiques bàsiques prèviament compreses, com per exemple: identificar i
plantejar problemes rellevants; realitzar observacions directes i indirectes; plantejar i
contrastar solucions temptatives o hipòtesis; identificar el coneixement disponible i
comunicar conclusions.

Aquesta competència proporciona, a més, destreses associades a la planificació i
maneig de solucions tècniques seguint criteris d'economia, eficàcia i sostenibilitat,
per satisfer les necessitats de la vida quotidiana i del món laboral. Suposa així
mateix demostrar esperit crític en l'observació de la realitat i en l'anàlisi dels
missatges informatius i publicitaris, així com uns hàbits de consum responsable en la
vida quotidiana. Implica també la diferenciació i valoració del coneixement
científic al costat d'altres formes de coneixement, i la utilització de valors i criteris
ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic.

En definitiva, aquesta competència suposa el desenvolupament i aplicació del



pensament cientificotècnic per interpretar la informació que es rep i per predir i
prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món en què els avenços que es
van produint en els àmbits científic i tecnològic són molt ràpids i tenen una
influencia decisiva en la vida de les persones, la societat i el món natural. Implica
també la diferenciació i valoració del coneixement científic en contrast amb d'altres
formes de coneixement, i la utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al
desenvolupament tecnològic.

En coherència amb tot el dit en els paràgrafs anteriors, són parts d'aquesta
competència bàsica l'ús responsable dels recursos naturals, la cura del medi
ambient, el consum racional i responsable, i la protecció i promoció de la salut
individual i col·lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones i
de les societats.


