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8. Competència social i ciutadana  
 
Aquesta competència fa possible comprendre la realitat social en què es viu, cooperar, 
conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, així com 
comprometre’s a contribuir en la seva millora. Sí bé aquesta competència manté 
vincles més estrets amb les àrees de ciències socials i d’educació per a la ciutadania, 
mobilitza recursos d’altres àrees del currículum.  
 
La competència social i ciutadana integra coneixements, habilitats i actituds que 
permeten participar, prendre decisions, triar com comportar-se en determinades 
situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades. Pren com a 
referència un model de persona que pugui ser un element actiu en la construcció d’una 
societat democràtica, solidària i tolerant, i compromès a contribuir en la seva millora.  
 
Globalment suposa utilitzar el coneixement sobre l’evolució i organització de les 
societats i sobre els trets i valors del sistema democràtic, així com utilitzar el judici 
moral per triar i prendre decisions i exercir activament i responsablement els drets i 
deures de la ciutadania. 
 
Entre les habilitats que tenen relació amb aquesta competència destaquen: conèixer-se 
i valorar-se; saber comunicar-se en contextos distints; expressar les pròpies idees i 
escoltar les alienes; ser capaç de posar- se en lloc d’altri; prendre decisions en els 
distints nivells de la vida comunitària; valorar les diferències i reconèixer la igualtat 
de drets entre els diferents col·lectius, en particular, entre homes i dones, i practicar el 
diàleg i la negociació per arribar a acords com a forma de resoldre els conflictes, tant 
en l’àmbit individual com en el social.  
 
La dimensió ètica de la competència social i ciutadana suposa ser conscient dels 
valors de l’entorn, avaluar-los i reconstruir-los afectivament i racional per crear 
progressivament un sistema de valors propi i comportar-se en coherència amb aquests 
valors en afrontar una decisió o un conflicte. Això suposa entendre que tota posició 
personal no és ètica si no està basada en el respecte als principis o valors universals 
com els que conté la Declaració universal dels drets humans.  
 
La vessant social d’aquesta competència suposa utilitzar el coneixement sobre 
l’evolució i organització de les societats i sobre els trets i valors del sistema 
democràtic, així com utilitzar el judici moral per elegir i prendre decisions i exercir 
activament i responsable els drets i deures de la ciutadania.  
 
Afavoreix també la comprensió de la realitat històrica i social del món, la seva 
evolució, els seus assoliments i problemes. La comprensió crítica de la realitat exigeix 
experiència, coneixements i consciència de l’existència de distintes perspectives en 



analitzar aquesta realitat. Comporta recórrer a l’anàlisi multicausal i sistèmic per jutjar 
els fets i problemes socials i històrics i per reflexionar-hi de manera global i crítica, 
així com fer raonaments crítics i lògicament vàlids sobre situacions reals i dialogar per 
millorar col·lectivament la comprensió de la realitat.  
 
Significa alhora entendre els trets de les societats actuals, la creixent pluralitat i el 
caràcter evolutiu, a més de demostrar interès i comprensió per l’aportació que les 
diferents cultures han fet a l’evolució i progrés de la humanitat, i disposar d’un 
sentiment comú de pertinença a la societat on es viu. En definitiva, mostrar un 
sentiment de ciutadania global, compatible amb la identitat local.  
 
També formen part d’aquesta competència aquelles habilitats socials que permeten 
saber que els conflictes de valors i interessos intervenen en la convivència, resoldre’ls 
amb actitud constructiva i prendre decisions amb autonomia, emprant tant els 
coneixements sobre la societat com una escala de valors construïda per mitjà de la 
reflexió crítica i el diàleg en el marc dels patrons culturals bàsics de cada regió, país o 
comunitat.  
 
La vessant ciutadana d’aquesta competència implica l’exercici de la ciutadania activa i 
integradora que exigeix el coneixement i comprensió dels valors en què s’assenten els 
estats i societats democràtics, dels seus fonaments, maneres d’organització i 
funcionament. Permet reflexionar críticament sobre els conceptes de democràcia, 
llibertat, solidaritat, coresponsabilitat, participació i ciutadania, amb atenció particular 
als drets i deures reconeguts en les declaracions internacionals, en la Constitució 
espanyola i en l’Estatut d’autonomia de Catalunya, així com la seva aplicació per part 
de diverses institucions; també permet mostrar un comportament coherent amb els 
valors democràtics, que a la vegada comporta disposar d’habilitats com la presa de 
consciència dels propis pensaments, valors, sentiments i accions, i el control i 
autoregulació.  
 
L’exercici de la ciutadania implica 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 cívics, i defensar també els drets d’altri.  


