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AS NOVAS COMPETENCIAS NA LOMCEAS NOVAS COMPETENCIAS NA LOMCEAS NOVAS COMPETENCIAS NA LOMCEAS NOVAS COMPETENCIAS NA LOMCE    

 Na LOMCE fálase de 7 competencias, no canto de 8, e xa non se denominan “competencias bási-
cas”, son só “competencias” ou “competencias crave”. Son de dous tipos: 

 
•  Básicas: Comunicación lingüística, e competencia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnoloxía. 

 
•  Transversais: Competencia dixital, aprender a aprender, competencias sociais e cívicas, sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor, e conciencia e expresións culturais. 

  

A continuación móstrase un cadro comparativo coas competencias da LOE e da LOMCE: 
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LOE LOMCE 

 

1.- Competencia en comunicación lingüística. 

2.- Competencia matemática. 

3.- Competencia no coñecemento e a interac-

ción co mundo físico. 

4.- Tratamento da información e competencia 

dixital. 

5.- Competencia social e cidadá. 

6.- Competencia cultural e artística. 

7.- Competencia para aprender a aprender. 

8.- Autonomía e iniciativa persoal. 

 

 

1.- Comunicación lingüística. 

2.- Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía. 

3.- Competencia dixital. 

4.- Aprender a aprender. 

5.- Competencias sociais e cívicas. 

6.- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

7.- Conciencia e expresións culturais. 



 

 

 

Resultados da avaliación de diagnóstico do curso 2013Resultados da avaliación de diagnóstico do curso 2013Resultados da avaliación de diagnóstico do curso 2013Resultados da avaliación de diagnóstico do curso 2013----2014201420142014    

Competencia matemática  Competencia en comunicación lingüística  

A última proba de avaliación de diagnóstico foi realizada o 3 e 4 de xuño de 2014, durante o ano académico 2013-2014, ao alumnado do centro que cursaba 2º de E.S.O. En total realiza-
ron a proba 41 alumnos/as, dos/as que 2 estaban exentos/as da corrección, por tratarse de alumnos que contaban cunha adaptación curricular individual significativa . As competencias básicas que 
se avaliaron foron a competencia en comunicación lingüística, a competencia matemática e a competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 

 
A puntuación directa fai referencia á media das puntuacións directas do alumnado do centro nesta competencia sobre un máximo de 20 puntos. A puntuación transformada refí-

rese á puntuación do centro, expresada nunha escala de media 500 e desviación típica de 100. 
 
Utilizouse o Índice Socioeconómico e Cultural (ISEC) como elemento definitorio do contexto dos centros, co fin de realizar unha apreciación contextualizada dos seus resultados. Cons-

trúese a partir de variables relativas ao nivel de estudo, á situación laboral e profesional das familias e aos recursos culturais e materiais no fogar. Segundo os resultados deste índice, os centros 
agrupáronse en tres niveis: baixo, medio baixo, medio alto e alto . 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico   


