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COMPETÈNCIES

• Conèixer els desenvolupaments de la psicologia evolutiva de la infància 

en els períodes 0-2 i 2-6 . 

• Reconèixer la identitat de l'etapa i les seves característiques cognitives, 

psicomotores, comunicatives, socials i afectives. 

• Dominar les TIC. 

• Expressar-se correctament de manera oral i escrita.



OBJECTIUS

 Conèixer els processos de desenvolupament de la psicologia evolutiva 

de 0-6 anys. 

 Comprendre  i  analitzar  com  és  un  nen  -  nena  en  aquesta  etapa 

educativa. 

 Distingir i reconèixer la identitat de l'etapa i les seves característiques. 

 Relacionar  les  característiques  dels  nens  en  aquesta  etapa  amb  les 

condicions que ha de crear per a potenciar el seu desenvolupament. 

 Conèixer i  saber aplicar recursos tecnològics en l'àmbit de la matèria. 

Expressar i redactar adequadament idees.  

CONTINGUTS

1 Història i teoria del desenvolupament. 

2 Desenvolupament personal i educació. 

3 Desenvolupament psicobiològic dels 0 als 2 anys. 

4 Desenvolupament social, afectiu i comunicatiu dels 0 als 2 anys. 

5 Desenvolupament cognitiu dels 2 als 6 anys. 

6 Desenvolupament socioafectiu a partir dels 2 anys.

METODOLOGÍA

L’activitat  docent  està organitzada en dos grups:  un Gran Grup, amb 60/80 
alumnes i amb sessions de classe de tres i dues hores setmanals (sessions 
tipus A), i  un Grup Mitjà, amb uns 30/40 alumnes i amb sessions de classe 
d’una hora setmanal (sessions tipus B).

- Activitats prèvies a les classes de tipus A: l’alumnat farà una primera lectura 
del tema corresponent segons el cronograma que es distribuirà a l’inici del curs 
com annex al programa.

- Classes tipus A (2-3 h.): Les sessions de classe de Gran Grup es destinaran 
al  treball  sobre  els  continguts  o  coneixements  a  partir  de  les  Unitats 
Temàtiques  que  figuraran  a  l’annex  al  programa  i  que,  juntament  amb  el 
cronograma, es distribuirà a l’inici del curs.



La sessió de classe seguirà la següent seqüència:
1.- Introducció del tema pel professor
2.- Re-lectura i resum escrit del tema com a treball individual de l’alumne (TI-A).
3.- Treball escrit en petit grup (TG-A) de 4-5 alumnes, recollint els comentaris 
sobre el tema i fent propostes d’ampliacions i/o preguntes sobre el mateix.
4.-  Tot  el  grup  de  classe:  posta  en  comú  dels  comentaris  dels  grups  i 
assignació de tasques per a les sessions de tipus B.

- Activitats prèvies a les classes de tipus B: l’alumnat cercarà ampliacions i/o 
respostes a les a les qüestions plantejades per ells mateixos a les classes de 
tipus A i n’escriura en petit grup un breu resum (TG-B).

- Classes tipus B (1 h.): Es treballarà en forma de seminari, on els alumnes 
presentaran  les  ampliacions  i/o  respostes  que  han  trobat,  i  es  discutiran 
conjuntament.

AVALUACIÓ

L’avaluació es basarà en els següents elements:

• (A1) Treballs escrits individuals de l’alumnat (TI-A): 20% 

• (A2) Treballs escrits en grup (TG-A): 20%

• (A3) Treballs escrits en grup (TG-B): 20%

• (A4) Assistència a les sessions de classe: 20%

• (A5) Participació activa en les sessions de classe: 20%
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CRONOGRAMA

Setmana 
académica

Unitat docent P/N
P

Tipus d’activitat Objectius Tasca 
Profesor

Tasca 
Alumnos

Avaluació

1, 2 1.- Historia i teoria 
del desenvolupament

NP Lectura i anàlisi de 
documents previ a 
cada sesió de 
classe (Individual)

Elaboració 
individual de 
conceptes i 
reflexions

Supervisar i 
dinamitzar

Elaboracions 
escrites 
individuals

Continuada: 
A1

1, 2 P Sessions tipus A: 
Introducció del 
professor, 
aportacions dels 
alumnes i 
discusions (Grup 
G)

Desenvolupar 
idees i 
reflexions 
compartides

Exposar, 
dinamitzar, 
motivar la 
participació

Aportacions 
escrites i 
verbals

Continuada: 
A1, A2, A4, 
A5

1, 2 NP Preparació de les 
sessions tipus B: 
treball individual i 
grupal (Individual)

Ampliar i/o 
respondre a 
qüestions 
plantejades

Supervisar i 
dinamitzar

Elaboracions 
escrites 
individuals i 
grupals

Continuada: 
A3

1, 2 P Sessions tipus B: 
treball grupal a 
l’aula (Grup M)

Contrastar 
ampliacions i 
respostes

Dinamitzar, 
motivar la 
participació, 
ajudar a 
clarificar

Aportacions 
escrites i 
verbals

Continuada: 
A3, A4, A5



Setmana 
académica

Unitat docent P/N
P

Tipus d’activitat Objectius Tasca 
Profesor

Tasca 
Alumnos

Avaluació

3, 4, 5 2.- Desenvolupament 
personal i educació

NP Lectura i anàlisi de 
documents previ a 
cada sesió de 
classe (Individual)

Elaboració 
individual de 
conceptes i 
reflexions

Supervisar i 
dinamitzar

Elaboracions 
escrites 
individuals

Continuada: 
A1

3, 4, 5 P Sessions tipus A: 
Introducció del 
professor, 
aportacions dels 
alumnes i 
discusions (Grup 
G)

Desenvolupar 
idees i 
reflexions 
compartides

Exposar, 
dinamitzar, 
motivar la 
participació

Aportacions 
escrites i 
verbals

Continuada: 
A1, A2, A4, 
A5

3, 4, 5 NP Preparació de les 
sessions tipus B: 
treball individual i 
grupal (Individual)

Ampliar i/o 
respondre a 
qüestions 
plantejades

Supervisar i 
dinamitzar

Elaboracions 
escrites 
individuals i 
grupals

Continuada: 
A3

3, 4, 5 P Sessions tipus B: 
treball grupal a 
l’aula (Grup M)

Contrastar 
ampliacions i 
respostes

Dinamitzar, 
motivar la 
participació, 
ajudar a 
clarificar

Aportacions 
escrites i 
verbals

Continuada: 
A3, A4, A5



Setmana 
académica

Unitat docent P/N
P

Tipus d’activitat Objectius Tasca 
Profesor

Tasca 
Alumnos

Avaluació

6, 7, 8 3.- Desenvolupament 
psicobiològic dels 2 
als 6 anys

NP Lectura i anàlisi de 
documents previ a 
cada sesió de 
classe (Individual)

Elaboració 
individual de 
conceptes i 
reflexions

Supervisar i 
dinamitzar

Elaboracions 
escrites 
individuals

Continuada: 
A1

6, 7, 8 P Sessions tipus A: 
Introducció del 
professor, 
aportacions dels 
alumnes i 
discusions (Grup 
G)

Desenvolupar 
idees i 
reflexions 
compartides

Exposar, 
dinamitzar, 
motivar la 
participació

Aportacions 
escrites i 
verbals

Continuada: 
A1, A2, A4, 
A5

6, 7, 8 NP Preparació de les 
sessions tipus B: 
treball individual i 
grupal (Individual)

Ampliar i/o 
respondre a 
qüestions 
plantejades

Supervisar i 
dinamitzar

Elaboracions 
escrites 
individuals i 
grupals

Continuada: 
A3

6, 7, 8 P Sessions tipus B: 
treball grupal a 
l’aula (Grup M)

Contrastar 
ampliacions i 
respostes

Dinamitzar, 
motivar la 
participació, 
ajudar a 
clarificar

Aportacions 
escrites i 
verbals

Continuada: 
A3, A4, A5



Setmana 
académica

Unitat docent P/N
P

Tipus d’activitat Objectius Tasca 
Profesor

Tasca 
Alumnos

Avaluació

9, 10, 11 4.- Desenvolupament 
social, afectiu i 
comunicatiu dels 0 
als 2 anys

NP Lectura i anàlisi de 
documents previ a 
cada sesió de 
classe (Individual)

Elaboració 
individual de 
conceptes i 
reflexions

Supervisar i 
dinamitzar

Elaboracions 
escrites 
individuals

Continuada: 
A1

9, 10, 11 P Sessions tipus A: 
Introducció del 
professor, 
aportacions dels 
alumnes i 
discusions (Grup 
G)

Desenvolupar 
idees i 
reflexions 
compartides

Exposar, 
dinamitzar, 
motivar la 
participació

Aportacions 
escrites i 
verbals

Continuada: 
A1, A2, A4, 
A5

9, 10, 11 NP Preparació de les 
sessions tipus B: 
treball individual i 
grupal (Individual)

Ampliar i/o 
respondre a 
qüestions 
plantejades

Supervisar i 
dinamitzar

Elaboracions 
escrites 
individuals i 
grupals

Continuada: 
A3

9, 10, 11 P Sessions tipus B: 
treball grupal a 
l’aula (Grup M)

Contrastar 
ampliacions i 
respostes

Dinamitzar, 
motivar la 
participació, 
ajudar a 
clarificar

Aportacions 
escrites i 
verbals

Continuada: 
A3, A4, A5



Setmana 
académica

Unitat docent P/N
P

Tipus d’activitat Objectius Tasca 
Profesor

Tasca 
Alumnos

Avaluació

12, 13, 14 5.- Desenvolupament 
cognitiu dels 2 als 6 
anys

NP Lectura i anàlisi de 
documents previ a 
cada sesió de 
classe (Individual)

Elaboració 
individual de 
conceptes i 
reflexions

Supervisar i 
dinamitzar

Elaboracions 
escrites 
individuals

Continuada: 
A1

12, 13, 14 P Sessions tipus A: 
Introducció del 
professor, 
aportacions dels 
alumnes i 
discusions (Grup 
G)

Desenvolupar 
idees i 
reflexions 
compartides

Exposar, 
dinamitzar, 
motivar la 
participació

Aportacions 
escrites i 
verbals

Continuada: 
A1, A2, A4, 
A5

12, 13, 14 NP Preparació de les 
sessions tipus B: 
treball individual i 
grupal (Individual)

Ampliar i/o 
respondre a 
qüestions 
plantejades

Supervisar i 
dinamitzar

Elaboracions 
escrites 
individuals i 
grupals

Continuada: 
A3

12, 13, 14 P Sessions tipus B: 
treball grupal a 
l’aula (Grup M)

Contrastar 
ampliacions i 
respostes

Dinamitzar, 
motivar la 
participació, 
ajudar a 
clarificar

Aportacions 
escrites i 
verbals

Continuada: 
A3, A4, A5



Setmana 
académica

Unitat docent P/N
P

Tipus d’activitat Objectius Tasca 
Profesor

Tasca 
Alumnos

Avaluació

15, 16, 17 6.- Desenvolupament 
socioafectiu a partir 
dels 2 anys

NP Lectura i anàlisi de 
documents previ a 
cada sesió de 
classe (Individual)

Elaboració 
individual de 
conceptes i 
reflexions

Supervisar i 
dinamitzar

Elaboracions 
escrites 
individuals

Continuada: 
A1

15, 16, 17 P Sessions tipus A: 
Introducció del 
professor, 
aportacions dels 
alumnes i 
discusions (Grup 
G)

Desenvolupar 
idees i 
reflexions 
compartides

Exposar, 
dinamitzar, 
motivar la 
participació

Aportacions 
escrites i 
verbals

Continuada: 
A1, A2, A4, 
A5

15, 16, 17 NP Preparació de les 
sessions tipus B: 
treball individual i 
grupal (Individual)

Ampliar i/o 
respondre a 
qüestions 
plantejades

Supervisar i 
dinamitzar

Elaboracions 
escrites 
individuals i 
grupals

Continuada: 
A3

15, 16, 17 P Sessions tipus B: 
treball grupal a 
l’aula (Grup M)

Contrastar 
ampliacions i 
respostes

Dinamitzar, 
motivar la 
participació, 
ajudar a 
clarificar

Aportacions 
escrites i 
verbals

Continuada: 
A3, A4, A5


