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Contido: As competencias básicas supoñen unha posibilidade institucional para renovar o currículo
escolar, de xeito que todo o alumnado poida acceder ás aprendizaxes imprescindibles para moverse no
século XXI, sen risco de exclusión. Non obstante, o currículo oficial permanece coas súas áreas e
materias e, a un tempo, introduce esta nova dimensión. O libro trata de como conxugar ambos os
enfoques, o que debe supor unha redefinición dos saberes escolares.

Na primeira parte, fai unha análise e unha descrición da súa orixe e de como se fundamentan. A
segunda, de carácter práctico, explica como se integran e como se traballan no currículo escolar, e
propón liñas de integración no deseño e tarefas na aula ou na avaliación. Trátase de formular de que
modo as competencias poden axudar a lles dar sentido ás aprendizaxes escolares e a contribuír a
renovar a educación, en lugar de quedar sendo un disfrace do cambio, unha mera retórica.

A obra diríxese, en xeral, ao profesorado e a aqueles (asesores, inspectores) que apoian as tarefas
docentes e as prácticas pedagóxicas e, máis particularmente, vai destinado aos estudantes de
formación inicial de grao de Maxisterio, aos de Pedagoxía e aos que cursan o Máster de Educación
Secundaria.
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