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COMPETÈNCIES

• Comprendre que la dinàmica diària en educació infantil és canviant en funció de 
cada estudiant, grup i situació i saber ser flexible en l’exercici de la funció docent 

• Valorar la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i 
els estats d'ànim del professorat com factors que contribueixen al progrés harmònic 
i integral dels estudiants. 

• Saber treballar en equipa amb altres professionals dins i fora del centre en l’atenció 
a cada estudiant ,així com en la planificació de les seqüències d’aprenentatge i en 
l’organització de les situacions de treball a l’aula i en l’espai de joc, identificant les 
peculiaritats del període 0-3 i del període 3-6. 

• Dominar las TIC 
• Expressar-se correctament per escrit i de forma oral.

OBJECTIUS

• Comprendre la necessitat de l’organització escolar per la construcció de l’escola 
per a totes les persones 

• Conèixer  la  legislació  relativa  a  la  organització  de  les  institucions  educatives 
formals 

• Conèixer els marcs teòrics relatius a la organització de les institucions escolars 
• Analitzar  l'estructura  del  Centre  educatiu,  elements  que  el  composen, 

responsabilitats, funcions 



• Comunicar la seva experiència, anàlisis, reflexions i aportacions de forma correcta 
en diferents formats de presentació oral, escrita i digital. 

• Incorporar l’ús de les TIC com a habilitat docent i recurs didàctic. 

CONTINGUTS

1r.  BLOC TEMÀTIC  (Miriam Iglesias 2,8  GG + 1,4 GM) 
Tema 1. Participació de la comunitat educativa i treball en xarxa. 
Tema 2. Models organitzatius i aplicabilitat en la institució escolar. 
Tema 3. Planificació  curricular, treball en equip i formació contínua. 
Tema 4. Materials educatius i recursos didàctics. 

2n.  BLOC TEMÀTIC  (Tere Sala 1,4 GG) 
Tema 4. L’estructura horitzontal: 4.1 Agrupament del professorat 4.2 Agrupament 
de l’alumnat. 
Tema 5. El govern institucional; 5.1 Òrgans de govern del centre. 5.2 Els òrgans 
unipersonals de direcció: el director/a, cap d’estudis i secretari/a. 5.3 Els òrgans 
col·legiats de participació en el govern dels centres: 5.3.1 El consell escolar 5.3.2 El 
claustre de professorat 

3r. BLOC TEMÀTIC  (Jordi L. Coiduras 0,6 GM) 
Tema 7. Les noves tecnologies com a recurs per la pràctica reflexiva i el treball 
col·laboratiu: El portafolis electrònic. Eines telemàtiques pel treball col·laboratiu a la 
xarxa.  La pissarra digital com a recurs didàctic. 

METODOLOGIA

La metodologia incorpora diferents dinàmiques i estratègies: 
1. Sessions de classe teòric - pràctiques on s’alterna treball informatiu amb pràctiques 

d’aula .
2. Lectura – estudi de documentació.
3. Sessions de tutoria individual o en grup per tal de fer el seguiment de l’assignatura, 

aprofundir en els continguts i seguir l’elaboració dels treballs.  

AVALUACIÓ

El temari consta de tres blocs temàtics; cada bloc és puntuarà sobre deu punts i al final 
del  curs  s’obtindrà  la  qualificació  global  de  l’assignatura  amb  la  ponderació  de  les 
qualificacions obtingudes segons el seu creditatge a la matèria. Per la superació de la 
matèria és necessari que l’avaluació de les diferents parts siguin superiors a 4. L’aprovat 
de la matèria s’obté  partir de la qualificació global de 5. 

• Avaluació  Continuada:  L’avaluació  continuada suposa  al  professor  l’adquisició 
permanent d’informació sobre l’aprenentatge de l’estudiant. Això li permet conèixer 
el procés que fa l’estudiant per, quan sigui adequat, orientar-lo, demanar-li millores 
en les seves produccions, proporcionar-li material complementari, etc. Per poder 
desenvolupar  aquesta  avaluació  continuada és  del  tot  necessari  que l’estudiant 
lliuri puntualment, en els terminis senyalats, les seves produccions o activitats. 



• És un requisit indispensable la correcció lingüística i formal en les produccions 
escrites ( http://www.fce.udl.cat/Recursos/guies/guiatreballs.pdf ). Els treballs amb 
més  de  cinc  errors  ortogràfics  o  presentats  incorrectament  es  retornaran  a 
l’estudiant. Aquests errors expressius o la presentació incorrecta repercutiran en la 
qualificació de la matèria. 

• Els  treballs  que es  realitzin  en  el  desenvolupament  de  la  matèria  incorporaran 
sempre una bibliografia i  webgrafia on un mínim de 3 documents provinguin de 
llibres i/o revistes. 

• Les produccions dels alumnes han de ser originals: el plagi és motiu suficient pel 
suspens de la matèria. 

1r. Bloc Temàtic 
Treball de grup d’un dels apartats del bloc, pràctiques individuals i d’equip 
d’aula.  Prova final dels continguts del bloc. 

2n. Bloc temàtic 
Treball  amb  tutories  obligatòries  i  treball  de  síntesis  amb  reflexions 
personals.  L’alumne  presentarà  per  escrit  un  resum  acompanyat  de 
comentaris personals i de reflexions sobre cada tema. 

3r. Bloc Temàtic 
Realització de diferents activitats TIC, pràctica reflexiva i disseny didàctic. 
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SETMANA DESCRIPCIÓ OBJECTIUS
MODALITAT

(P/NP) PROFESSOR/A

1
Presentació General: 
matèria, mòdul i cro-

nograma.  (P)

       1,3,4,5,6 GG Jordi L. Coiduras Mi-
riam Iglesias 

Tere Sala

2,3 

Competències TIC 
d’alumnes i docents 

(P)
Participació de la co-
munitat educativa i 

treball en xarxa

L’estructura horitzon-
tal

        3,4,5,6,
GM

GG

GG

Jordi Coiduras

Miriam Iglesias

Tere Sala 

4,5,6

Eines i recursos TIC 
per l’educació i la 

col·laboració. 

Models organitzatius 
i aplicabilitat en la 
institució escolar

Agrupament del pro-
fessorat

Agrupament de l’a-
lumnat

        3,4,5,6,

GM

GG

GG

Jordi  Coiduras 

Miriam Iglesias

Tere Sala

7,8,9

Planificació  curricu-
lar, treball en equip i 
formació contínua

Òrgans de govern 
del centre

          1,2,3,4
GM

GG

GG

Miriam Iglesias

 

Miriam Iglesias

Tere Sala

10,11,12

Planificació  curricu-
lar, treball en equip i 
formació contínua

Els òrgans uniperso-
nals 

        2,3,4,5

GM

GG

GG

Miriam Iglesias
 

Miriam Iglesias

Tere Sala

13, 14

Materials 
educatius  i 
recursos 
didàctics

Els òrgans  col·legi-
ats

     

        
        2,3,4,5

GG

GM

GG

Miriam Iglesias

Miriam Iglesias

Tere Sala

15,16,17 Avaluació     1,2,3,4,5,6 P Jordi Coiduras 


