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Crear 
representa
cions que 
facilitin 
l'actuació 
per viure i 
conviure en 
societat. 

Dirigir reflexivament 
les accions  per a la 
millora de les 
condicions de vida 
pròpia. Adoptar una 
vida física i mental 
saludabl en un 
entorn natural i social 
que també ho sigui.  

Mostrar un comportament coherent amb els valors 
democràtics, que comporta disposar d´habilitats 
com la presa de consciència dels propis valors, 
pensaments, sentiments i accions i llur control i 
autoregulació. 

Fases didàctiques i CCBB

Saber 
aplicar 
els nous 
coneixe
ments i 
capacita
ts en 
situacion
s 
semblan
ts i 
contexto
s 
diversos
.

Fase didàctica 5. Aplicar els nous coneixements i actuar amb i sobre la comunitat.

Cooperar, conviure i exercir la ciutadania 
democràtica en una societat plural, així com 
comprometre's a contribuir en la seva millora. 
Exercir activament  els drets i deures d'una 
ciutadania  que exigeix la comprensió dels valors 
en què s'assenten els estats i societats 
democràtics, dels seus fonaments, maneres 
d'organització i funcionament.  Disposar 
d'habilitats per participar activament i plena en la 
vida cívica; significa construir, acceptar i practicar 
normes de convivència d'acord amb els valors 
democràtics, exercir els drets, llibertats, 
responsabilitats i deures cívis i defensar també els 
drets d'altri. 

Millorar les 
condicions de vida de 
la resta d'éssers vius. 
Per fer un ús 
reponsable 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 
vida de les persones.

Contribuir 
a la 
conservaci
ó del 
patrimoni 
cultural i 
artístic 
propi i de 
les altres 
comunitats 
i cultures.

Esdevenir un 
ciutadà o 
ciutadana 
responsables i 
coherents, 
preparats per 
aprendre al 
llarg de la 
vida. Apropar-
se, conèixer i 
respectar a 
altres cultures.

Adquirir 
actituds com 
la 
responsabilit
at, la 
perseveranç
a, i 
d'afrontar 
els 
problemes 
així com la 
capacitat de 
demorar la 
necessitat 
de 
satisfacció 
immediata, 
d'aprendre 
de les 
errades i 
d'assumir 
riscos. 

Treballar 
en 
entorns 
col·labor
atius per 
participa
r en 
comunita
ts 
d'apreen
tatge 
formals i 
informals 
i generar 
producci
ons 
responsa
bles i 
creatives
.

L'assoli
ment 
d'aques
ta 
compet
ència 
s'acons
egueix 
en la 
mesura 
que 
afavore
ix la 
particip
ació 
efectiv
a en la 
vida 
social. 


