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CCL- Competència Comunicació Lingüística
Expressar-se de forma oral en diferents situacions 
comunicatives.
Saber les característiques dels diferents registres 
de la llengua.
Saber el vocabulari i la gramàtica.
Estar disposat al diàleg crític i constructiu.
Tindre interés en la interacció amb els altres.
Reconéixer el diàleg com a ferramenta primordial 
per a la convivència.
CD- Competència Digital
Usar i processar informació de manera crítica i 
sistemàtica.
Respectar els principis ètics de l’ús de la 
tecnologia. 
CSC- Competència Social i Cívica
Es comunica d’una manera constructiva en 
diferents entorns i mostra tolerància.
Tindre disposició per superar els prejudicis i 
respectar les diferències.
SIEE-Sentit d’Iniciativa i Esperit Emprenedor
Saber comunicar, presentar, representar i negociar
CMCT- Competència Matemàtiques
Prendre decisions basades en proves i arguments.
CAA - Aprendre a Aprendre
Saber coneixements sobre diferents estratègies 
possibles per a afrontar propostes.

1- Utilitza un vocabulari adient.
2- S’inicia en distingir les idees principals.
3- Expressa les seues idees i pensaments de forma ordenada. 
4- Comunica oralment el que aprén de forma ordenada i 

clara.
5- Comunica oral i raonadament les estratègies utilitzades.
6- Analitza oralment els errors comesos.
7- Participa en situacions de comunicació oral: conversacions, 

diàlegs, entrevistes, debats i exposicions.
8- Utilitza un llenguatge igualitari.
9- Interpreta textos orals procedents dels mitjans de 

comunicació, exposant críticament les seues pròpies 
conclusions.

10- Argumenta les seues opinions i idees.
11- Negocia les seues preferències en la presa de decisions.
12- Utilitza un vocabulari emocional quan expressa les seues 

experiències. 
13- Manté una escolta activa.
14- Es posa en el lloc de l’altre (empatia).
15- Expressa de forma adequada les seues peticions, 

sentiments i emocions.
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