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L’aprenentatge basat en competències (ABC) emfatitza una pràctica educativa centrada en l’aprenentatge de l’estudiant. Aquest 
model educatiu s’allunya del model tradicional i se centra en el desenvolupament de les competències, integrades pels coneixements 
(saber),  habilitats (saber fer) i valors (saber ser),  que han de permetre als  estudiants inserir-se adequadament en l’estructura laboral i 
adaptar-se als canvis i demandes socials (Marín, 2003).

El model de la UIB distingeix entre competències específiques o associades a àrees de coneixement concrets i competències 
genèriques, és a dir, atributs compartits en qualsevol titulació i que són considerats importants per certs grups socials.

Una competència és la capacitat de respondre a les demandes complexes i dur a terme tasques diverses de forma adequada. 
Suposa una combinació d’habilitats  pràctiques, coneixements, motivacions, valors ètics, actituds, emocions i altres components 
socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per aconseguir una acció eficaç. (Projecte de Definició i Selecció de 
Competències, DeSeCo, de l’OCDE, 2002).

L’aprenentatge per competències consisteix en el desenvolupament de les competències genèriques o transversals i les 
competències específiques amb el propòsit  de formar persones amb els coneixements necessaris, amb la capacitat d’aplicar-los en 
contextos diversos i complexos, integrant-los amb les pròpies actituds i els propis valors en una manera pròpia d’actuar des del punt 
de vista personal i professional. No es tracta només de la preparació per a un lloc de treball,  sinó que es tracta d’una formació integral, 
més sòlida i ferma. (Villa, 2007).

Una educació centrada en l'aprenentatge implica desenvolupar les aptituds per aprendre a aprendre. L’estudiant assumeix un paper 
actiu, construeix el seu propi coneixement a través d'una actitud reflexiva i crítica, que li permet l'apropiació d'aprenentatges 
significatius i de competències útils per al seu acompliment professional. El paper del professorat també ha canviat, s’ha convertit 
en un facilitador d'aprenentatges més que en transmissor de coneixements. 

Aquest  canvi metodològic implica que a l’hora de planificar una assignatura tots els elements del procés d’ensenyament-aprenentatge 
han de definir-se en funció de les competències que ha d’adquirir l’alumnat i que han estat determinades prèviament al pla d’estudis. 
Serà necessari planificar activitats d’aprenentatge per a cada un dels components de la competència (coneixements,  habilitats i 
actituds).

Figura 1. Model del procés d’ensenyament-aprenentatge (adaptat de De Miguel, 2006)
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APRENENTATGE PER 
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Normativa:
…Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es 
modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats
…RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenament dels ensenyaments universitaris oficials
…RD 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova 
l’Estatut de l’estudiant universitari

Òrgans competents:
…Vicerectorat d’Ordenació 
Acadèmica
…Degans o directors 
…Caps d’estudis
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Aquest procés exigeix precisar, de forma seqüencial, quatre qüestions interrelacionades (Montaño i Piña, 2009):
1. Determinar quines competències han d’adquirir els estudiants a la nostra assignatura
2. Determinar els continguts que han de promoure l’adquisició de les competències
3. Seleccionar els mètodes i les modalitats organitzatives més adients per a l’adquisició
4. Determinar els procediments i criteris amb els quals comprovarem l’adquisició de les competències.

Ensenyar competències implica utilitzar formes d'ensenyament consistents a donar
resposta a situacions, conflictes i problemes propers a la vida real, en un complex
procés de construcció personal amb exercitacions de progressiva dificultat i ajudes

contingents segons les característiques diferencials de l'alumnat. (A. Zabala)

HI INTERVENEN

Professorat: Gestor i facilitador dels aprenentatges
L’aprenentatge basat en competències pretén una formació integral de 
l’alumnat.

Alumnat: Autogestor del seu propi aprenentatge
L’aprenentatge per competències és un sistema que s’allunya bastant dels 
sistemes basats en la memorització

…Planificar en funció de les competències pròpies de 
l’assignatura. L’alumne ha de adquirir unes competències, 
realitzant unes activitats d’aprenentatge lligades a uns continguts.
…Programar activitats d’ensenyament per a les característiques 
dels diferents components de les competències (saber, saber fer, 
saber ser).
…Tenir cura de la càrrega de treball de l’estudiant, procurant 
l’equilibri entre el treball presencial i el treball autònom.
…Es recomanable que les competències genèriques es treballin 
en diferents assignatures, a fi de donar-los un tractament 
continuat i progressiu. Això requereix el treball conjunt i coordinat 
del professorat implicat en la titulació.
…En assignatures d’un mateix semestre es poden plantejar 
tasques complementàries o treballar un mateix material amb 
diferents òptiques des de les distintes assignatures.
…Si no podem treballar amb situacions o problemes reals, podem 
ensenyar mitjançant situacions problema que puguin actuar com a 
models.
…Facilitar l’apropament dels alumnes a la futura realitat 
professional, proposant activitats lligades al context professional i 
visites a centres o convidant professionals a les aules que ampliïn 
així la visió de l’assignatura des de la vessant 
professionalitzadora.
…L’aprenentatge de les competències requereix la diversitat i 
combinació de mètodes d’ensenyament-aprenentatge, com 
l’estudi de cas o la carpeta d’aprenentatge i l’atenció tutorial 
orientadora i personalitzada.
…Estimular al reflexió entre l’alumnat per garantir el seu 
desenvolupament professional plantejant activitats que suposin un 
repte per a l’alumnat i que promoguin l’aprenentatge reflexiu. A la 
web <http://www.practicareflexiva.pro/> podrem trobar eines i 
instruments que poden ajudar-nos a propiciar la reflexió.
…Estimular la cooperació entre els estudiants, proposant activitats 
en grups cooperatius en què la participació de cada un dels 
alumnes sigui imprescindible per arribar al producte final.
…Estimular l’aprenentatge actiu dels alumnes (participació en 
fòrums, exposicions orals, recerca de continguts, elaboració de 
casos...), promovent alhora l’aprenentatge autònom. 
…Procurar una retroacció constant que permeti una avaluació 
formativa per als estudiants. El retorn de les tasques fetes pels 
alumnes es pot plantejar en termes de competències. Fins a quin 
punt tenen assolida una determinada competència i què podem 
proposar a l’alumne perquè millori el nivell d’assoliment.
…Emprar els instruments d’avaluació més acords a les 
competències plantejades i diversificar procediments d’avaluació 
(vegeu la fitxa Avaluació per competències).

…A la web de la UIB podràs veure les característiques de les 
assignatures. Les guies docents de les assignatures proporcionen 
la informació sobre què aprendràs i com ho aprendràs 
(competències, activats, sistemes d’avaluació...).
…Consulta el procediment d’avaluació de les activitats formatives: 
instruments, criteris d’avaluació, qualificació... Saber com seràs 
avaluat et facilitarà la preparació de les matèries.
…Planifica el teu treball acadèmic. Pots fer ús d’algunes eines de 
planificació i gestió del temps, per ex.: UAB. Unitat 
d’Assessorament Psicopedagògic. La planificació del temps: 
http://ice2.uab.cat/UAP/UAP_gestiotemps.pdf 
…A l’EEES tan important és el treball presencial com el treball 
autònom. Hi haurà activitats a l’aula amb el professor i altres per 
fer a casa, sol o amb altres companys.
…Caldrà que treballis cooperativament amb els companys, i això 
necessitarà la implicació de tots i cada un dels membres del grup. 
Aquest article et pot ajudar a enfrontar-te a una situació en què no 
tots els membres del grup volen treballar igual: http://
bioinfo.uib.es/~joemiro/TTrGrupo/jtasmantas.pdf.
…L’aprenentatge és responsabilitat teva. Tu ets qui ha de 
gestionar el teu aprenentatge i adquirir les competències, amb 
l’ajut del professorat.
…Necessitaràs implicar-te en les activitats proposades i 
automotivar-te. Ser constant i sistemàtic per poder assolir les 
competències professionals de la teva titulació.
…Fer ús d’estratègies d’aprenentatge i de tècniques d’estudi: 
facilita l’aprenentatge i, en conseqüència, la satisfacció i la 
motivació.
…L’aprenentatge de competències requereix reflexionar sobre les 
tasques proposades i una valoració constant del propi procés 
d’aprenentatge.
…Reflexionar sobre l’aprenentatge vol dir dur a terme un 
seguiment del procés  i prendre consciència de les competències 
més i menys assolides.
…Les tutories t’ajudaran a revisar, i a reflexionar, el teu treball 
autònom i  a controlar el teu procés d’aprenentatge.

Figura 2. Cicle de reflexió. Tarrant, P. (2013)
Recorda:
…L’educació basada en competències se centra en les 
necessitats, els estils d’aprenentatge i potencials individuals 
perquè l’alumne assumeixi les habilitats necessàries per a un bon 
acompliment professional.

Recorda:
…No es tracta només de millorar la teva preparació personal, sinó 
que es tracta de possibilitar el teu desenvolupament integral, que 
t’ajudi a saber, saber fer i saber ser, però la teva implicació és 
cabdal per a l’èxit.
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POT SER D’INTERÈS 

          

Per al professorat

Per a l’alumnat 

Mètodes d’ensenyament-aprenentatge: descripció i 
finalitat (De Miguel, 2009)

Lliçó magistral Transmissió de coneixement i activació 
de processos cognitius de l’estudiant

Estudi de cas Adquisició d’aprenentatges mitjançant 
anàlisi de casos reals o simulats

Resolució 
d’exercicis o 
problemes

Exercici, assaig i posada en pràctica dels 
coneixements previs

Aprenentatge 
basat en 
problemes

Desenvolupament d’aprenentatges actius 
a través de la resolució de problemes

Aprenentatge 
orientat a 
projectes

Comprensió de problemes i aplicació de 
coneixements per resoldre’ls

Aprenentatge 
cooperatiu

Desenvolupament d’aprenentatges actius 
i significatius de forma cooperativa

Contracte 
d’aprenentatge

Desenvolupament de l’aprenentatge 
autònom

Relació entre mètodes d’ensenyament i competències (De Miguel, 2006)

Coneixements Habilitats Actituds i valors Total

Mètodes Genera
ls Acadèmics Profess

ionals
Intel·le
ctuals

De 
comunicaci

ó

Interper
sonals Gestió 

personal

Desenvolup
ament 

professional

Compr
omís

Lliçó magistral 2 3 1 1 0 0 0 1 0 8

Estudi de cas 3 2 2 2 0 0 1 2 1 13

Resolució d’exercicis  
o problemes 2 2 3 2 3 2 1 3 2 20

Aprenentatge basat 
en problemes 2 2 3 3 2 2 2 3 2 21

Aprenentatge 
orientat a projectes 2 2 3 1 1 0 2 3 1 15

Aprenentatge 
cooperatiu 2 1 2 2 3 3 2 2 2 19

Contracte 
d’aprenentatge 2 2 2 2 1 1 2 2 3 11

Tipus d’agrupament
... Grup gran: per a activitats teòriques i pràctiques que poden 
dur-se a terme de manera efectiva en espais i grups 
relativament grans.
… Grup mitjà: per a activitats de discussió teòrica o, 
preferentment, pràctiques que requereixen una elevada 
participació de l’alumnat, o bé l’ús de laboratoris o aules 
d’informàtica de capacitat limitada.
… Grup petit: per a activitats de tutorització de treballs que 
requereixen un grau d’ajuda del professorat elevat.

Materials i exemples
... Aprendre des de la indagació: 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/15582
... Aprendre des de la reflexió: 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/13982 
... L’estudi de cas: 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/13642
... Aprenentatge cooperatiu: 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/1921 
... La carpeta d’aprenentatge: 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/1941 
... L’ús de les TIC: 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/1044 
... Participació de l’alumnat: 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/1041 
... Una experiència d’aprenentatge per assolir competències 
generals: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/22004 

Estratègies i tècniques d’estudi
Fer ús d’estratègies i tècniques d’estudi afavoreix un aprenentatge més 
actiu, eficient i eficaç, alhora que es fomenta l’autonomia.

• Les tècniques d'estudi són aquelles activitats específiques que 
poden ser utilitzades de forma mecànica, que s'aprenen 
mitjançant  la pràctica, com rellegir, fer esquemes,  subratllar amb 
diferents colors, establir uns horaris, etc.

•En canvi, les estratègies d'aprenentatge són el procés mitjançant 
el qual interioritzes millor uns coneixements, són una guia de les 
accions que cal seguir.

La majoria de les persones aprèn...
…Un 10% d’allò que llegeix
…Un 10% d’allò que sent
…Un 30% d’allò que veu
…Un 50% d’allò que veu i sent
…Un 70% d’allò que parla amb els altres
…Un 80% d’allò que empra i fa a la vida real
…Un 95% d’allò que ensenya a altres persones
Atribuït a William Glasser; citat a Association for 
Supervision and Curriculum Development Guide, 
1988
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IMPLICACIONS EDUCATIVES

El procés d’ensenyament-aprenentatge basat en competències té una sèrie d’implicacions educatives (Perrenoult, (2004);   De Miguel 
(2006); Zabalza (2008); Escamilla (2008)):

- Implica contrastar els continguts de les nostres assignatures amb el  quefer professional dels nostres estudiants, amb 
la finalitat d’establir significat i aplicabilitat al contingut.

- Implica proporcionar un ensenyament pràctic i útil per a la vida professional  de l’alumnat, una formació en sentit 
integral que faciliti l’aprenentatge significatiu, potenciant les competències genèriques i específiques.

- Implica fer canvis metodològics i adoptar estratègies d’innovació per tal de possibilitar un aprenentatge actiu i autònom 
per part de l’alumnat.

- Implica cooperació entre el professorat a fi de seleccionar, consensuar i garantir el desenvolupament de les competències 
professionals pròpies del títol.

- Implica emprar procediments d’avaluació coherents als processos d’ensenyament-aprenentatge per competències. Una 
avaluació vàlida i formativa que permeti a l’alumnat prendre consciència del seu propi procés d’assoliment de competències.

- Implica que el professorat s’estableixi en un rol d’assessorament, d’acompanyament i guiatge de l’alumnat; alhora que 
aquest assumeix un rol actiu, participatiu i una major responsabilitat sobre el seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge.

- Implica una reflexió i revisió constant del procés,  en un diàleg permanent amb l’alumnat; de manera que es vetlli pel 
desenvolupament competencial necessari per a l’alumnat.

- Implica que la institució universitària s’involucri, aportant el suport necessari perquè l’aprenentatge per competències sigui 
possible a l’àmbit universitari.

SERVEIS O AGENTS DE SUPORT

Per al 

professorat 

... Institut de Ciències de l’Educació (ICE) - és el servei encarregat de garantir la formació, el suport i els 
materials adequats perquè el professorat universitari pugui dur a terme el model d’ensenyament-aprenentatge 
basat en competències.

 Per a l’alumnat
... Tutor/a acadèmic 
… Orientació educativa i assessorament psicològic (PROA-UIB) - El programa PROAP ofereix a l’alumnat 
orientació educativa i assessorament psicològic.

MATERIAL DE SUPORT

De Miguel, M. (coord) (2006). Modalidades de Enseñanza y Aprendizaje para el desarrollo de competencias. Madrid: Alianza

López, F. (2007). Metodología participativa en la Enseñanza Universitaria. Madrid: Narcea

Monereo, C. (coord.) [et al.] (2001). Ser estratégico y autónomo aprendiendo. Barcelona: Graó 

Montaño, J. J.; Pinya, C. (2009). Orientacions i criteris de la UIB per adaptar la docència a l’EEES. Palma: UIB

Penzo, W. (coord.) (2010). Guia per l’elaboració d’activitats d’aprenentatge. Barcelona: UB

Villa, A.; Poblete, M. (dir.) (2007). Aprendizaje basado en competencias. Bilbao: Ediciones Mensajero i Universidad de Deusto

Zabala, A.; Arnau, L. (2007). Cómo aprender y enseñar competencias. Barcelona, Graó.

BONES PRÀCTIQUES UIB

Creació d’un repositori de suport per impartir competències genèriques. Antoni Jaume i Capó. Curs 2009-2010 

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Guia UDG: 
https://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=6hE_coH0W_U%3D&tabid=16535&language=ca-ES 
 
El debat sobre les competències a l’ensenyament superior:
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/1042

Practica Reflexiva:
http://www.practicareflexiva.pro/

Aprendre a aprendre:
http://www.iesaran.com/files/manel/estrategies.pdf 

Versió: abril de 2013
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