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Objectius 

o Reflexionar sobre les relacions entre l’activitat educativa i l’acció didàctica.  
o Comprendre els conceptes bàsics implicats en el procès d’ensenyament-

aprenentatge.  
o Conèixer els trets caracteritzadors de les situacions educatives 

institucionalitzades.  
o Comprendre la nova estructura curricular de l’Educació Infantil y Primària 

(LOCE)  

 

Temari 

BLOC 1. L’activitat educativa i la didàctica.  

1. L’activitat educativa en la societat actual.  
2. Conceptualització de la didàctica i components de l’acte didàctic.  

BLOC 2. La didàctica i la teoria curricular.  

3. Didàctica i curriculum. Principals aportacions dels dos corrents.  
4. Estructura curricular en el Sistema Educatiu.  
5. Bases i fonamets del curriculum.  

BLOC 3. L’Educació Infantil i l’Educació Primària.  

6. Principals característiques i justificació de cada Etapa.  
7. El cicle educatiu, concepte i funcionalitat curricular.  

BLOC 4. El curriculum a l’Educació Infantil i a l’Educació Primària.  

8. Elements fonamentadors dels dissenys curriculars d’Educació Infantil i 

d’Educació Primària.  
9. Anàlisi didàctica del curriculum vigent  



 

Metodologia 

-Lectura, anàlisi i discussió de textos. 

-Realització de treballs en grup. 

-Recull i anàlisi d’experiències didàctiques dels components del grup-classe. 

-Exposicions a classe de les activitats realitzades pels alumnes. 

-Explicacions orals del profesor 

 

Avaluació 

En l’avaluació dels aprenentatges asolits pels alumnes es considerarà, a més de la seva 

paraticipació regular i activa en les sessions de treball a l’aula, la correcta execució dels treballs 

i activitats proposades, així com la implicació personal en la recerca i elaboració d’informació.  
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