
 El  Departament  d’Educació  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  exposa  a  la  seva  pàgina  web 
 h�ps://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/  tota  la  informació  respecte  als  canvis  que  es  proposa  amb  el  nou 
 currículum. 

 El nou currículum de l’educació bàsica: els sis vectors 

 Descripció  de  les  caracterís�ques  dels  sis  vectors  del  currículum  de  l’educació  bàsica  per  avançar  en  la 
 millora  del  nostre  model  educa�u.  Joan  Cuevas  Expósito,  director  general  d’Innovació,  Digitalització, 
 Currículum i Llengües. 

 h�ps://youtu.be/hXCGh4WrtIo 

 1.Aprenentatges competencials 
 Jus�ficació i descripció de les caracterís�ques del vector del currículum de l’educació bàsica que fa referència 
 als aprenentatges competencials. Ramon Grau Sanchez, subdirector general d’Ordenació Curricular. 
 h�ps://youtu.be/N_rVmonppe4 

 2. La perspec�va de gènere 

 Jus�ficació  i  descripció  de  les  caracterís�ques  del  vector  del  currículum  de  l’educació  bàsica  que  fa 
 referència  a  la  perspec�va  de  gènere.  Montserrat  Payés  i  Marin,  cap  de  servei  de  Currículum  d’Infan�l  i 
 Primària. Programa Coeduca’t. 

 h�ps://youtu.be/twywE3QgwcQ 

 3.Universalitat del currículum 

 La  universalitat  del  currículum  fa  possible  la  inclusió  efec�va,  la  igualtat  d’oportunitats,  l’equitat  educa�va, 
 la  plena  par�cipació  i  l’èxit  educa�u  de  tot  l’alumnat  a  par�r  del  reconeixement  de  la  diversitat  sexual  i  de 
 gènere,  ètnica  i  d'origens,  de  les  capacitats  o  d'altres  situacions  personals  i  socioeconòmiques,  des  del 
 respecte a la pròpia iden�tat i a les aportacions culturals d'altres països. 

 h�ps://youtu.be/tLis6UPmdFA 

 4.Qualitat de l’educació de les llengües 

 Jus�ficació  i  descripció  de  les  caracterís�ques  del  vector  del  currículum  de  l’educació  bàsica  que  fa 
 referència  a  la  qualitat  de  l’educació  de  les  llengües  i  la  cohesió  social.  Andreu  Freixes  González,  subdirector 
 general de Llengües. 

 h�ps://youtu.be/igGNDZW54X4 

 5.Benestar emocional 
 Jus�ficació i descripció de les caracterís�ques del vector del currículum de l’educació bàsica que fa referència al 
 benestar emocional. Roser Cervera Giralt, subdirectora general d’Orientació, Par�cipació i Benestar de 
 l’Alumnat. 

 h�ps://youtu.be/N_W3U7E_IJA 

 6.Ciutadania democrà�ca i consciència global 

 Jus�ficació  i  descripció  de  les  caracterís�ques  del  vector  del  currículum  de  l’educació  bàsica  que  fa 
 referència  a  la  ciutadania  democrà�ca  i  la  consciència  global.  Elisabeth  Aznar  Vacas,  directora  del  CESIRE 
 (Centre de Recursos Pedagògics Específics de suport a la Innovació i la Recerca Educa�va) 

 h�ps://youtu.be/1TmvpygMR7s 

https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/
https://youtu.be/hXCGh4WrtIo
https://youtu.be/N_rVmonppe4
https://youtu.be/twywE3QgwcQ
https://youtu.be/tLis6UPmdFA
https://youtu.be/igGNDZW54X4
https://youtu.be/N_W3U7E_IJA
https://youtu.be/1TmvpygMR7s

