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COMPETENCIES

• Analitzar detalladament  els continguts, capacitats i objectius referents a 
l’àrea de descobriment de l’entorn del currículum de infantil.

• Comprendre  la  importància  de  concebre  l’àrea  de  descobriment  de 
l’entorno de manera que l’entorn físic i natural estigui contextualitzat a 
l’entorn social i cultural.

• Comprendre les connexions entre ambdós àmbits.
• Comprendre  i  valorar  la  importància  de  la  diversitat  tant  natural  com 

social  i cultural.
• Reflexionar sobre temes relacionats amb el descobriment de l’entorn.
• Confeccionar aplicacions i unitats didàctiques i projectes relacionant els 

tres àmbits. 
• Conèixer  alguns recursos TIC para la ensenyament-  aprenentatge de 

l’àrea de descobriment de l’entorn natural, social i cultural.

OBJECTIUS

• Adquirir  els coneixements adequats a les competències cognitives de 
l’àrea ciències socials, naturals i culturals.



• Assolir  habilitats  i  actituds  pròpies  del  mètode  científic  que  permetin 
estudiar el medi amb objectivitat.

• Utilitzar els recursos socials i cultural del territori com eina del treball a 
l’aula.

• Conèixer  i  saber  gestionar  els  continguts  curriculars  de  l’àrea  de 
descoberta de l’entorn com a marc que li ha de permetre la pressa de 
decisions relacionades amb el procés d’ensenyament i aprenentatge .

• Identificar les variables que defineixen el context  educatiu i dissenyar 
propostes didàctiques tenint en compte l’atenció a la diversitat.

• Aplicar la didàctica que es deriva del model d’ensenyament per tal de 
dissenyar propostes adients de l’àrea de Ciències Socials a educació 
infantil.

• Preveure i fer propostes d’avaluació dels alumnes al llarg dels procés 
d’ensenyament i aprenentatge. 

• Ser creatius i innovadors en el disseny de les propostes formatives.
• Contribuir  al  treball  cooperatiu  amb  l’esforç  individual  i  des  de  la 

coresponsabilitat. 
• Expressar-se correctament per escrit i de forma oral.
• Utilitzar  les  noves  tecnologies  com  eina  d’anàlisi  i  documentació 

propostes formatives de l’àrea de ciències socials. 

CONTINGUTS

1. El descobriment del entorn en el currículum d’educació infantil
2. Entorn natural, social i cultural: vèrtexs d’un triangle equilàter.
3. Aprendre a contemplar i valorar la diversitat natural, social i cultural de 

l’entorn
4. Exemples  de  recursos  TIC  en  el  àrea  de  descobriment  del  entorno 

natural, social i cultural.
5. Recursos i equipaments per al coneixement i descobriment de l’entorn 

natural, social i cultural.

METODOLOGÍA

Exposició oral de la professora.
Casos pràctics a realitzar a classe.
Treballs individuals.
Treballs en grup.
Espais de debat.
Tutories.
Presentacions orals amb suport de noves tecnologies.
Possible visita i treball col·laboratiu en equipaments patrimonials.



AVALUACIÓ

Treballs i participació a classe: 40% 
Proves: 30%
Treball en grup: 30%
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