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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 equip amb altres professionals dins i fora del centre 
• Expressar-se correctament per escrit i de forma oral.

OBJECTIUS

1. Estudiar els marcs teòrics relatius a la organització de les institucions escolars 
2. Comprendre la necessitat de l’organització escolar per anar construint l’escola per 

a totes les persones 
3. Conèixer l'estructura del Centre educatiu 
4. Conèixer la legislació relativa a l'organització de les institucions educatives formals 
5. Analitzar  les condicions necessàries per  promoure l’estabilitat  i  la  regularitat  en 

l’entorn escolar en l’etapa d’educació infantil. 
6. Comunicar la seva experiència, anàlisi, reflexions i aportacions de forma correcta 

en diferents formats de presentació oral, escrita i digital.



CONTINGUTS

Tema 1. CENTRE EDUCATIU AUTÒNOM VERSUS CENTRE EDUCATIU DEPENDENT. 

Tema 2. ELS PLANTEJAMENTS INSTITUCIONALS EN EL CENTRE EDUCATIU. 

          2.1 Documents que el configuren i relació que s’estableixen entre ells. 
          2.2 Els plantejaments a llarg termini. 
          2.3 Els plantejaments a curt termini. 

Tema 3. MODELS ORGANITZATIUS I APLICABILITAT EN LA INSTITUCIÓ ESCOLAR: 

          3.1 L'organització de l'escola rural

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

• 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 



Els treballs que s’hauran de realitzar són els següents: 

Dates lliurament

Mapa Conceptual Al llarg del curs

Treball Novembre

Tutories Al llarg del curs

Exposicions Novembre o 
Desembre

Comentaris i 
Reflexions

Al llarg del curs (es 
concretaran les dates 

a l’aula)
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SETMANA DESCRIPCIÓ OBJECTIUS MODALITAT
(P/NP)

PROFESSOR/A

1
Presentació General: 
matèria, mòdul i cro-

nograma.  

GG Tere Sala

2,3 

Centre educatiu 
autònom versus cen-
tre educatiu depen-

dent.

1,3,4,6

GG
GM

Tere Sala 

4,6,7,
Els plantejaments a 

llarg termini
1,3,4,5.6 GG

GM
Tere Sala

8,9,10,

Els plantejaments a 
curt termini

1,3,4,5.6 GG
GM

Tere Sala

11,12,13,14

L'organització de 
l'escola rural

1,2,3,4,6 GG
GM

Tere Sala


