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Objectius 

o Conèixer i comprendre les diferents concepcions sobre el curriculum.i la relació amb la 

o  principals funcions dels mestres en relació al desenvolupament del 

o mbits i passos en la concreció del currículum.  

l currículum  

ó didàctica a l’aula i al cicle.  

didàctica.  
Analitzar les

currículum  

Identificar els diferents à

o Assolir els principals recursos metodològics per als desenvolupament de

o d’ Educació Infantil i Educació Primària.  

o Analitzar els components d’una intervenci

 

Temari 

1. EL MESTRE I EL DESENVOLUPAMENT DEL CURRíCULUM

o Funcions del mestre/educador a les diferents etapes i nivells de l’ ensenyament.  

es desenvolupa l’acció educativa.  

2. ASPECTES BASICS DEL DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM

o Nivells d’ intervenció de l'equip de mestres i dels altres professionals.  

o Relacions família-escola.  

o Context social i cultural on 

o Principis bàsics per al desenvolupament curricular.Orientacions de la LOGSE i la 

o ls didàctics.  

ció.Nivells de concreció del currículum.ProjectesCurricular de 

o guts i la seva tipologia.  

ions i sistemes d’ avaluació.   

3. LA INTERVENCIÓ DEL MESTRE I L’ ORGANITZACIÓ del GRUP

LOCE.  

Els mode

o Planificació i programa

Centre.  

Els contin

o Metodologia i recursos didàctics.  

o L'avaluació.Àmbits d’ aplicació,func

o La gestió i organització del grup-classe com a comunitat social.La participació dels 

o eris per a la seqüenciació d’ activitats  

seguretat,higiene i adequació dels espais i mobiliari.  

alumnes en la gestió de les activitats a l’ aula.  

L'organització del temps.La jornada escolar.Crit

o L' organització de l’espai i de l’ ambient de classe i escola.Les condicions de 



o L'acció tutorial a Educació Infantil i Educació Primària.  

 

Metodologia  

-Lectura, anàlisi i discussió de textos. 

ats temes 

-Realització de treballs en grup. 

àctiques dels components del grup-classe. 

-Planificació d'activitats didàctiques i la seva anàlisi, atenent l’entorn,els instruments i recursos 

-Exposicions a classe de les activitats 

-Elaboració de dossiers sobre determin

-Recull i anàlisi d'experiències did

didàctics emprats. 

-Explicacions orals del professor. 

 

Avaluació  

En l’avaluaci  dels aprenentatges assolits pels alumnes es considerarà,a més de la seva 
gular i activa en les sessions de treball a l’aula, la correcta execució dels treballs i 

activitats proposats, així com la implicació en la búsqueda i elaboració d'informació. 

ó
participació re
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