
CCLA CCAC CMTID CMM CMAA CAIP CCIMF CSC

Utilitzar el 
llenguatge per 
al tractament 

de la 
informació, la 

lectura i la 
comprensió 
dels textos. 

Registrar i processar la 
informació. Requereix 
dominar llenguatges 
específics: textual, 

numèric, icònic, visual, 
gràfic i sonor i de les 

seves pautes de 
decodificació, 

transferència i aplicació 

Ser conscient de com 
s'aprèn i de com es 

gestionen els 
processos 

d'aprenentatge.

Descriure 
(què?) 

Transformar la 
informació en 
coneixement, 

integrant-lo amb els 
cc previs i amb la 

pròpia experiència. 

2. Explicar 
(per què, 
causes, 
conseq.)

Fomentar la 
curiositat de 
plantejar-se 

preguntes, i plantejar 
la diversitat de 

respostes possibles. 
El pensament creatiu. 

Recórrer a l'anàlisi 
multicausal i 

sistèmic per jutjar 
els fets i problemes 
socials i històrics,  
de manera global i 

crítica.

Fases didàctiques i CCBB

Transformar la 
informació en 
coneixement. 

Requereix dominar les 
destreses del 

raonament: organitzar-
la, relacionar-la, 

analitzar-la, sintetitzar-
la i fer inferències i 

deduccions.

Analitzar, 
interpretar i 

elaborar 
informacions 

amb el 
raonament i 

les eines 
matemàtiqu
es (mapes, 

gràfics).

Aplicar el 
pensament 

cientificotècnic per 
interpretar la 

informació que es 
rep. Comprendre 

la societat i el món 
i aplicar conceptes 
i principis propis 

dels diferents 
camps del saber 
que donin sentit 

als fenòmens 
quotidians, l'espai 
físic i la vida en 
general, tant a 

escala global com 
local. Superar 
l'acumulació 

d'informacions per 
apropiar-se dels 
coneixements 
sobre els fets i 
processos, per 

predir 
conseqüencies.

Reelab
orar 
els 

plantej
ament

s 
previs i 
elabor

ar 
noves 
idees. 
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Comprendre la 

realitat històrica i 
social del món en 
què es viu, la seva 
evolució, els seus 

assoliments i 
problemes. 

Entendre els trets 
de les societats 
actuals, la seva 

creixent pluralitat i 
el seu caràcter 

evolutiu.  
Reflexionar 

críticament sobre 
els conceptes de la 

CSC. 
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Fase didàctica 3. Estructurar els continguts


