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Objectius 

• Iniciar una reflexió sobre què significa treballar les ciències e l'educació infantil 
• Adquirir una visió global dels conceptes vertebradors que permeten estructurar la 

comprensió dels éssers vius i el medi 
• Adquirir les capacitats de seleccionar, dissenyar i avaluar de forma crítica diferents 

estratègies didàctiques que afavoreixen l'aprenentatge científic a l'educació infantil 

 

Temari 

BLOC A: Per a què introduir les ciències a l'escola? Com s'aprenen ciències a l'etapa 
d'educació infantil? 

A1. La naturalesa de la ciència 

A2. Finalitats de l'aprenentatge científic a l'educació infantil 

A3. L'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències a l'educació infantil 

A4. Les representacions dels infants i la seva evolució 

BLOC B: Quins continguts es poden treballar en fer ciències a l'educació infantil? 

B1. El punt de vista de la ciència: Els models conceptuals 

• Els conceptes vertebradors sobre éssers vius i medi 
• L'ecosistema bosc 
• La problemàtica ambiental 

B2. El punt de vista de la ciència: Els procediments científics 

• L'observació 
• L'experimentació 
• La construcció d'habitats 

B3. El punt de vista del curriculum 

• Els continguts de l'àrea de descoberta de l'entorn natural i social 
• Els eixos transversals: L'educació ambiental 

BLOC C: Ensenyar, aprendre i avaluar a l'educació infantil: Com podem organitzar en l'espai i 
en el temps l'ensenyament i aprenentatge de les ciències a l'educació infantil? 

C1. Models organitzadors 



• Un model per a organitzar la dinàmica del procés d'ensenyament-aprenentatge: El cicle 
d'aprenentatge constructivista i l'avaluació com a regulació 

C2. Activitats i recursos per treballar el medi natural a l'escola infantil 

• Activitat exploratoria 
• Les sortides al medi 
• Els racons 
• El treball per projectes 
• Els jocs 
• La dramatització 
• El conte ambiental 
• Els llibres de coneixements 

 

Metodologia 

L'assignatura utilitza diferentes estratègies metodològiques per al seu desenvolupament: 

a. Treball en petits grups a classe al voltant d'activitats de reflexió didàctica 
b. Treball en petits grups al laboratori per a la realització d'activitats experimentals 
c. Realització de sortides per conèixer diferentes propostes educatives relacionades amb 

l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències a l'educació infantil 
d. Conferència d'un professional d'educació infantil en actiu que estigui duent a terme una 

innovació en l'ensenyament i aprenentatge de les ciències. 
e. Presentació dels estudiants d'unitats de programació realitzades durant el període 

lectiu de l'assignatura 

 

Avaluació 

Els i les alumnes seran avaluades a partir de: 

• Participació a l'aula 
• Elaboració d'un treball sobre una unitat de programació 
• L'exàmen final 
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