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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 contribuïxen al progrés harmònic i integral 

dels estudiants. 

• Dominar les TIC 

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

OBJECTIUS

1. Introduir els/les alumnes en el camp de l'organització escolar.
2. Conèixer els marcs teòrics relatius a la organització de les institucions escolars
3. Conèixer l'estructura del Centre educatiu.
4. Conèixer la legislació relativa a la organització de les institucions educatives formals
5. Comunicar  la  seva experiència,  anàlisis,  reflexions  i  aportacions  de forma correcta  en 

diferents formats de presentació oral, escrita i digital.
6. Incorporar l’ús de les TIC com eina per la reflexió sobre la pròpia pràctica. 
7. Introduir-se en l’enregistrament i l’edició de vídeo digital com a habilitats per la docència a 

l’etapa de l’Educació Infantil. 



CONTINGUTS

• Disseny i organització general de l'espai de l'escola i de l'aula infantils: tipus d'escola 

• Aspectes legislatius l'organització de les institucions educatives 

• Models organitzatius i aplicabilitat en la institució escolar 

• Estratègies organitzatives en el centre i l'aula 

• Recursos: materials, personals i funcionals 

• Desenvolupament  i  autoregulació  emocional  en  els  contextos  d'ensenyament 

-aprenentatge

• L'organització de l'escola rural

METODOLOGIA
Presencial 40%

• Exposicions del professor: orals i multimèdia 20%

• Exposicions de l'alumne orals i multimèdia 10%

• Pràctiques d’aula 10%

No presencial (60%)
Individual (40%)

• Cerca, lectura i anàlisi de documents 15%

• Edició de portafolis electrònic 15%

• Tutories 5%

• Us de plataformes 5%

Grupal (20%)
• Treball de casos pràctics 10%

• Preparació de les exposicions dels alumnes orals i multimèdia 5%

• Tutories grupals 5%

AVALUACIÓ

• Activitats d'avaluació continuada (85%) 

• Prova d’elecció múltiple (15%)
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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)

P Jordi L. Coiduras  
Tere Sala

2,3 
El portafolis electrò-

nic
5,9 P Jordi L. Coiduras 

4, 5,6, 7
Vídeo com  a suport 

a la docència (P)
5,7,9 P Jordi L. Coiduras 

8
El portafolis electrò-

nic
5,9 P Jordi L. Coiduras 

9  
Introducció a l’orga-
nització escolar (P)

1,5 P Tere Sala 

10, 11
El sistema educatiu. 1,2,3,4,5 P Tere Sala

12, 13
Els centres educa-
tius: diferents tipus. 

(P)

1,2,3,4,5 P Tere Sala

14,15
Organització dels re-

cursos
3, 4,5  P Tere Sala

16 i 17
Avaluació 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 P Jordi Coiduras i  Tere 

Sala
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